Gymnastiekvereniging Ypsilon
Notulen ALGEMENE LEDENVERGADERING.
Maandag 18 maart 2019 om 20.00 uur
In de kantine van SAZA Topsporthal, Sportweg 1 te Doetinchem
Aanwezig: ongeveer 35 leden/ereleden/leiding.
Verslag: Japke Huisman.
Agenda
1. Opening : de voorzitter opent de vergadering, verwijzend naar de aanslag in Utrecht en alle commotie
daaromtrent. Ze heet de aanwezigen welkom, mn de ClubKaderCoach (CKC) Sanne Schennink.
2. Mededelingen, afwezigen: afgemeld: René Eppingbroek.
3. Ingekomen stukken.: geen.
4. Notulen Algemene Ledenvergadering 22-03-2018 nr. 20
Een kopie hiervan lag bij de leiding.
Zonder verdere op- en aanmerkingen zijn de notulen goedgekeurd.
Met dank aan de notuliste: Lotte van der Kamp.
5. Jaarverslag 2018 secretariaat: de voorzitter verwoordde het verslag van het secretariaat over het afgelopen
jaar; opvallende punten:
-al tijdens de vorige ALV, van maart 2018 een oproep om nieuwe bestuursleden;
-veel verricht in 2018, oa clubkampioenschappen, Special Olympics, wintershow.
-na de zomer besloot het voltallige bestuur te stoppen in maart 2019 (ALV)
-traject ingezet mbv Manon Zwakenburg (Sport en Recreatie) voor andere structuur en aankaarten binnen de
vereniging, eerst leiding geïnformeerd, daarna tijdens de Wintershow, en vervolgens een BLV (=Bijzondere
Leden Vergadering) op 31 januari 2019 om bestuursleden en commissieleden.
Uiteindelijk resultaat: diverse plaatsen op schema structuur ingevuld. (zie punt 14 agenda)
6. Jaarverslag 2018 technische commissie : veel mooie prestaties van Ypsilon het afgelopen jaar, waaronder 7
plaatsen tijdens de NK; veel sport op diverse niveau’s, voor veel doelgroepen jong en oud, veel plezier
tijdens clubkampioenschappen en wintershow; hoog niveau tijdens wintershow; Special Olympics biedt
wellicht in de toekomst een kans nieuwe doelgroepen aan te boren; veel waardering en veel positieve
publiciteit over Special Olympics. Veel mogelijk nieuwe aanwas ook tijdens gym-instuif. Helaas is het team
wat kleiner geworden nu Monique Spekman is vertrokken. Er wordt nog gezocht naar een oplossing voor
haar uren op vrijdag.
7. Jaarverslag 2018 public relations (samengevoegd met TC)
8. Jaarverslag 2018 jeugdcommissie (geen, ivm gebrek aan menskracht)
9. Jaarverslag 2018 penningmeester en begroting 2019 : terminzage op de vergadering; positief saldo, maar
ivm verhoogde heffing van de bondcontributie komt het bestuur toch met het voorstel de contributie met 2%
te verhogen. De vergadering gaat hiermee akkoord.
10. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie: de kascommissie bestaande uit Peter Valle en
Ria Bouwens, doet verslag van haar bevindingen en adviseert de vergadering de penningmeester decharge
te verlenen. De vergadering gaat hiermee akkoord en benoemt uit haar midden 2 nieuwe mensen, omdat Ria
als reserve halverwege het jaar is begonnen, namelijk voor volgend jaar naast Ria Bouwens, Hannie Bussink
en benoemt als reserve: Enna Griffioen. Voor zijn verdiensten in de kascommissie de afgelopen jaren krijgt
Peter Valle een bos bloemen aangeboden.
11. Jubilarissen: in totaal 3 bij de leden, namelijk Wim Klein en Bert Pluymert (beiden 25 jaar lid van Ypsilon ) en
Johan Gerritsen (40 jaar lid). Wim Klein is tijdens de les gehuldigd, en de andere twee tijdens de ALV.
Daarnaast werd Adéla Schoppers in het zonnetje gezet, omdat zij inmiddels 40 jaar als gymjuf actief is bijde
vereniging. De voorzitter memoreerde dat het heel bijzonder is dat zij nog steeds gymles geeft, terwijl voor
van haar collega’s op middelbare scholen dan inmiddels al lang een functie als teamleider oid hebben, een
minder lichamelijk zware functie. In de discussie voor de pensioenen, zou het beroep van gymdocent best
een zwaar beroep genoemd mogen worden. Maar Adéla is “still going strong.”
12. Bestuurswisseling. De voorzitter: Japke Huisman aftredend en niet herkiesbaar; de penningmeester: Hans
Migchelbrink: aftredend en niet herkiesbaar; bestuurslid TC Nicolle Smeitink: aftredend en niet herkiesbaar;
algemeen bestuurslid: René Lutjenkossink: aftredend en niet herkiesbaar. De voorzitter licht het toe en
bedankt de andere bestuursleden en wordt op haar beurt door de penningmeester bedankt. Allen krijgen
bloemen.

Voorstel voor een nieuwe voorzitter: Pascal Slutter en een nieuwe secretaris: Danique van Haselen.
Penningmeester: vacature.. De vergadering benoemt Pascal Slutter bij acclamatie tot voorzitter , en
Danique van Haselen als secretaris.(Zij krijgt na afloop van de vergadering de bloemen.)
13. Voorstellen van de voorzitter: Pascal vertelt hoe hij is gekomen tot zijn besluit om zich te kandideren tot
voorzitter, en hoe veel plezier zijn dochter heeft aan het gymmen. Dat motiveert hem vooral om dit op zich te
nemen. Veel succes gewenst door de vergadering!
14. Wijziging organisatiestructuur.: met hulp van de CKC wordt nogmaals de structuur toegelicht, en de plaatsen
die reeds zijn ingevuld benoemd. Nogmaals een dringende oproep voor een nieuwe penningmeester, zodat
Hans ook kan stoppen met die taken.
15. Rondvraag en sluiting: omdat er geen vragen zijn ingediend, is er geen rondvraag behalve een opmerking
van Jan Middelkoop die zeker het vermelden waard is. JvM zegt toe dat als de nieuwe voorzitter erin slaagt
het ledenaantal van Ypsilon te laten groeien tot 550 dat hij dan bereid is 3000 euro te doneren, bij een
toename tot 600 leden wordt dit bedrag opgehoogd tot 5000,- euro
De vergadering dankt JvM voor zijn royale toezegging en geeft aan dat dit zeker vermeld zal worden in de
notulen.
Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering en nodigt iedereen uit nog iets aan de bar te komen drinken.
Om 21.40 werd de vergadering afgesloten.
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