Notulen extra ledenvergadering maandag 15 mei 2017
Zaal ‘de Bonte Veer’ Wielewaal 5 te Enkhuizen , met bestuursleden Harry Dol ( penningmeester )
en Hannie Bankert ( waarnemend Voorzitter en Secretaris )
1.

opening met koffie +welkoms woordje:

De opkomst was bijzonder groot, meer dan 40 leden, plus leiding Mariska Huijssoon, Leni van der Pal
en Ernst van Wijk( die kwam wat later ).
Omdat Esther Dol door persoonlijke omstandigheden het voorzitterschap tot nader bericht heeft
neergelegd, doet Hannie als waarnemend voorzitter het welkoms woord waarin ze uitlegt dat het
bestuur eerst overleg heeft gehad met oud bestuursleden, en dat Harry daarna alle volwassen lessen
is afgeweest om uit te leggen dat door het grote begrotingstekort er echt maatregelen nodig zijn om
te bezuinigen.
Ze geeft het woord aan Harry:
2.

Mededelingen Penningmeester:

Even kort over het overleg met de groepen:
Harry is op 1 mei naar de BVO gegaan, de eerste groep vond het lastig, de 2e groep was unaniem
voor contributieverhoging en tegen lessen samenvoegen.
Conditiegym dames/heren 1 mei 2017.
Lessen samenvoegen is geen optie, dus is afgesproken dat de 10 lessenkaarten worden afgeschaft
Galm dames/heren 2 mei 2017.
Na een eerste overleg met de 2 uren en een overleg met de groepen en Ernst zelf tijdens een etentje
is er door de GALM groepen gekozen voor contributieverhoging. De lessen worden niet
samengevoegd.
Conditiegym alleen voor dames 3 mei 2017
Omdat het alleen voor dames is met Leni afgesproken dat Leni de drie leden met een 10 lessenkaart
gaat inlichten dat de kaarten verdwijnen

Conditiegym en turnen 3 mei 2017.
Dit zijn lessen die moeilijk te combineren zijn, samen gaan lukt echt niet en een combinatieles gaat
ook niet.
De dames van de turngroep krijgen tot 1 januari 2018 de tijd om leden aan te trekken, en als dat niet
lukt , dan vervalt deze les.
De conditiegym dames/heren woensdag van 19.45-20.45
blijft ivm de volle les op dinsdag avond
Total workout 35+ 10.00 tot 11.00 5 mei 2017
Mariska heeft uitgelegd over het tekort van de vereniging en de gevolgen daarvan
Er was begrip voor het opheffen van de 10 lessen kaarten
Zaterdag Ouder en kind gym
Omdat de school vakanties niet gelijk op gingen waren er 4 leden.
Het e.e.a. uitgelegd en afgesproken dat ik een mail naar iedereen zou sturen.
Maandag 8 mei mails verstuurd met het verzoek om deze voor 14 mei terug te sturen.
1 mail voor en 1 mail tegen
geen draagvlak om het voort te zetten
Met Yvonne, de sportleidster van de G-gym besloten dat, door een structureel te kort aan leden, de
G-gym in het nieuwe seizoen wordt opgeheven, helaas !
Bestuursvergadering vrijdag 12 mei hebben we het volgende besloten:
Galm en BvO contributie € 65,- /halfjaar excl. bondscontributie
de 10 lessenkaarten/knipkaarten worden in het nieuwe seizoen afgeschaft
maar blijven geldig en kunnen worden opgemaakt
BvO en Galm
Omdat de lessen verschillen niet van karakter veranderen maar wel van inhoud zijn twee lessen
tekort om een goede indruk te krijgen daarom is er , mede dankzij het idee van Mariska het volgende
bedacht:
een actie van een proefabonnement: 8 lessen voor € 40,-.
Deze kan gebruikt worden voor de Galm en BvO er kan ook gewisseld worden van BvO naar Galm of
andersom.
Het proefabonnement komt op de website en daar zou je deze kunnen bestellen/kopen wat ook
leuk is weg te geven als cadeau

Gemeentelijke subsidie beleid is dat de gereserveerde reserve van de subsidieaanvrager niet meer
mag bedragen dan 10% van de totale exploitatiekosten van de aanvrager
Dit betekend voor Vek Wik dat we een gereserveerde reserve mogen hebben van niet meer dan
€ 5500,3.

Rondvraag:

Er wordt gevraagd waarom er bondscontributie betaald moet worden voor de Galm, Antje legt uit
dat elk lid van Vek-Wik ook altijd bondscontributie moet betalen, oa voor de verzekering, daarna
komt de vraag tot hoever die verzekering gaat , ze heeft namelijk haar duim gebroken tijdens de les,
Antje meld dat het geld bij blijvende schade. Na twee jaar moet diegene naar een onafhankelijk arts
die bepaald in hoeverre het blijvend is , en wat dan het schade bedrag is wat wordt uitgekeerd.
Turnploeg wil weten met hoeveel leden we genoeg hebben, dat is 12, ze vinden 2 maanden te kort,
vandaar dat ze extra tijd krijgen tot 1 januari. Ze vinden ook dat Vek-Wik een turnvereniging is, maar
dat is dus niet zo, we zijn een gymnastiekvereniging( terechte opmerking van Anita )
Antje wil weten hoe we het op gaan lossen met het proefabonnement en lidmaatschap KNGU, dat
gaan we nog verder uitwerken.
Een andere vraag is, hoe het zit met de junioren, die lessen zitten goed vol, daar zijn geen
maatregelen voor nodig, behalve het uur ouder en kind gym, die hebben er veel te weinig.

Er wordt ook geopperd om het inschrijfgeld van 4,50 naar 10,- te verhogen, omdat andere
verenigingen dat ook doen. Dit nemen we ook mee in de volgende bestuursvergadering.
Moet er nu gestemd worden? Of is het een beleidsbesluit? Volgens Harry hoeft er niet meer gestemd
te worden, omdat het overleg al in alle lessen is geweest. Het is dus een beleidsbesluit.
En de vraag komt uit de zaal waarom de les van Leni conditiegym heet, en die van Mariska Total
Workout. Dat is het idee geweest van Mariska, omdat die toch een andere manier van lesgeven
heeft, en dat ze dan ook weten dat het niet de lessen zijn van Leni.
Misschien zou het een optie zijn om alles zo te noemen om leden te trekken, klinkt vlotter.
Verder noemt Hannie nog even 10 juni , de Rabo fietstocht , Jannet zoekt daar nog leden voor, en de
strandwandeling op 7 juli.
De dame van de seniorenschool was ook aanwezig, ze krijgt deze week nog de juiste tekst met het
nieuwe bedrag wat in de brochure komt.
4.

Sluiting : half 9

Er werd nog met diverse leden lang doorgekletst….

