GYMNASTIEKVERENIGING HERCULES
Opgericht 18 oktober 1909

Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU)

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Het bestuur van de Gymnastiekvereniging Hercules Zwolle nodigt hierbij haar leden uit voor de
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
Datum:
Locatie:
Aanvang:

Donderdag 19 maart 2020
Wijkcentrum SIO, Thorbeckelaan 2 t e Zwolle-Zuid.
20.00 uur

Agenda:
1. Opening door de vice-voorzitter
- welkom aan alle aanwezigen
- welkom nieuwe bestuursleden
2. Mededelingen/vragen
● Vragen vanuit leiding/vrijwilligers voor de agenda
● Contributie: deze blijft gehanteerd zoals afgelopen jaar
Leeftijdsgroep

t/m 15 jaar
16 jaar e.o.

Contributie afgelopen en komend
seizoen per lesuur incl
bondscontributie
€ 32,75
€ 37,75

3. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering van 21-03-2019*)
4. Bespreken en vaststellen van het jaarverslag 2019 door de secretaris *)

5. Bespreking en vaststellen van de jaarrekening door de penningmeester *)
6. Begroting 2020
(aan de hand van de winst- en verliesrekening 2019 de toelichting daarop en de eindbalans 2019 *)
7. Kascommissie
● Verslag vanuit kascommissie (zal worden voorgelezen)

●
●

Verlenen van decharge penningmeester en bestuur
Benoeming van de kascommissie komend jaar

8. Verandering bestuur en bestuursmedewerkers per 19-03-2020:
● Nieuwe bestuursleden
- Ingrid Tollenaar en Pamela van Loon
● Vacatures bestuursleden
- er zijn geen vacatures op dit moment, taken van de bestuursleden moeten
verder worden uitgewerkt, er is geen officiële voorzitter
● Bestuursmedewerker Ellen Onderdijk ledenadministratie zal stoppen per 19-03-2020,
haar taken zullen worden overgenomen door Louise Kuiperij
● Welkom en bedankje
Zittend bestuur
Huidige bestuursfunctie

Naam

Aftredend per

voorzitter

-

vacature sinds 21-03-2019

vice-voorzitter/bestuurslid jazz/BOM

Eddy Bakker

maart 2022

secretaris

Marleen Scholten

maart 2022

penningmeester

Iwan te Winkel

maart 2022

bestuurslid algemene zaken/gym

Nienke Drouven

maart 2022

Bestuur per 19-03-2020
Bestuursfunctie

Naam

Aftredend per

voorzitter

?

vacature sinds 21-03-2019

vice-voorzitter/bestuurslid
jazz/BOM

Eddy Bakker

maart 2022

secretaris

Marleen Scholten

maart 2022

penningmeester

Iwan te Winkel

maart 2022

bestuurslid algemene zaken

Nienke Drouven

maart 2022

bestuurslid

Pamela van Loon

maart 2023

bestuurslid

Ingrid Tollenaar

maart 2023

9. Vrijwilligersbeleid, betrokkenheid van leden bij de vereniging
- benoemen van inzet van leiding en vrijwilligers
- aandachtsfunctionaris binnen bestuur voor vrijwilligersbeleid
10. Toekomstplannen
- beleid rondom selectie/recreatie jazzdance (toelichting vanuit pilot selectie B19)

11. Rondvraag

12. Sluiting
Namens het bestuur,

Toelichting op agendapunten:
*) De verslaglegging vanuit het secretariaat zijn te vinden op de website van Hercules, de
verslaglegging vanuit de penningmeester worden op de vergadering uitgedeeld. Mocht u om één of
andere reden niet aanwezig kunnen zijn op de vergadering en/of wilt u deze stukken voor de
vergadering inzien, dan kunt u een mail sturen naar de penningmeester
(penningmeester@
 herculeszwolle.nl )

