
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering IJGV ‘38  

Datum:  30-09-2020 

Plaats:  Clubgebouw IJsvereniging Eensgezindheid IJsselmuiden  

Trekvaart 141, IJsselmuiden 

Aanvang: 20.00 uur 

Aanmelden via:  secretaris@ijgv.nl 
 

1. Opening van de vergadering door de voorzitter 

Vergadering is geopend door Johan Bossink. 

 

2. Ingekomen en uitgaande stukken 

Niet aanwezig.  

 

3. Te behandelen stukken ALV: 

 

• Notulen van de vorige vergadering (ALV 2019) 
Notulen lagen ter inzage. 
Geen vragen of opmerkingen. 
 

• Jaarverslag bestuur (secretaris) 

Jaarverslag toegevoegd aan notulen.  

 

• Financieel verslag (penningmeester) 

Financieel verslag penningmeester wordt toegevoegd aan notulen.  

 

Wat is het bedrag van 1200 euro; dit is een lening van een leiding van IJGV die terugbetaald 

wordt aan IJGV.  

 

• Verslag kascommissie 

Verslag 6 maart 2020 

 

Afspraken: Geldstromen IJGV/ Jazz loopt door elkaar heen. Dit wordt uitgezocht. 

IJsselmuider Gymnastiek Vereniging 

Datum 

30-09 2020 

Onderwerp 

Notulen Algemene Leden Vergadering 

 

Aan 

(ere)leden IJGV 

Van 

Voorzitter IJGV 

Telefoonnummer/E-mail 

T 06-41209414 

voorzitter@ijgv.nl 

 

 

  



Voorraad kleding IJGV: grote post aan eigen vermogen. Dit wordt uitgezocht. 

 

Kascommissie: oproep om decharge te verlenen aan het bestuur.  

 

Geke: Er zijn nu presentielijsten om zo te voorkomen dat leden gratis gebruik maken van de 

sportfaciliteiten.  

 

 

• Verzoek goedkeuring van het jaarverslag en financieel verslag door ALV. 

Jaarverslag goedgekeurd. 

 

 

• Decharge verlenen.  

Decharge over 2019 is verleend 

 

 

• Benoeming kascontrolecommissie 2020 
Fred Flengte en Jenny Fix 

 
 

• Contributie 

Voorstel: 0,50 cent verhoging per 1/11/2020 en per 01/09/2021  per basisuur. Dit geldt voor de 

basiscontributie, en voor het extra uur. Met het eerste voorstel wordt ingestemd.  

 

Voorstel: In april 2021 wordt er heroverwogen of voor 01/09/2021 0,50 cent of 1,00 wordt.  

Deze verhoging zijn noodzakelijk: inflatie en zaalhuurverhoging vanuit de gemeente. 

 
 

• Vaststelling begroting voor het komende jaar 
Begroting wordt gewijzigd i.v.m. contributie. Contributieverhoging is nog niet meegerekend.  
Begroting is vastgesteld.  
 

4. Bestuursverkiezing 

Johan Bossink legt zijn taken neer. 

Annemarie Kloek wordt unaniem gekozen tot voorzitter. 

Vanaf 1 april 2021 stopt Johan de Haan als penningmeester er mee.  

De rol van secretaris en penningmeester zijn vacant. 

  

5. Wat verder ter tafel komt 

Geen bijzonderheden. 

 

6. Rondvraag 

Ronald: Dank aan de voorzitter. 



Ronald: Ledenlijsten per maand kreeg ik toegestuurd, kan ik deze blijven ontvangen.  

Ronald: Contactpersoon, een korte lijn met het bestuur is de wens.  

Galm: financieel is deze groep niet helemaal kostendekkend.   

Complimenten voor de website.  

Complimenten voor het bestuur. 

 

Janny: Galm 11-12. Steps zijn niet beschikbaar. Lijn via Jannet naar gemeente. Jenny vraagt Rico 

of deze verplaatst kunnen worden naar grote zaal.  

 

Grietje: Welke zaal moeten wij heen? Voorlopig blijven ze in zaal Sonnenbergh, de gemeente 

heeft geen alternatief.  

  

Tamara: Kunnen we leden in het zonnetje zetten? Tijdens een uitvoering bijvoorbeeld. Dit nemen 

we mee.  

7. Afsluiting door de voorzitter 

Vergadering wordt afgesloten.  

 

 

Tijdens de ALV worden alleen de besluiten voorgelegd ter stemming. Vanaf 23-09-2020 zijn de te 

behandelen stukken opvraagbaar bij de secretaris, via secretaris@ijgv.nl. Op 30-09-2020 liggen de 

stukken vanaf 19.30 ter inzage in Clubgebouw IJsclub Eensgezindheid. 

 

 

Jaarverslag 2019 van de IJsselmuider  Gymnastiek  Vereninging 

Medewerkers 

Voor wat betreft medewerkers van IJGV hebben er in 2019 een aantal wisselingen plaatsgevonden. 

Enkelen zijn gestopt en we hebben ondanks dat het moeilijk was om nieuwe medewerkers te vinden de 

open plekken weten te vullen of door groepen anders in te delen. 

Dit jaar hebben we naast afdelingsoverleg ook weer leidingoverleg gehad met het voltallig bestuur en 

leiding. Goed om van elkaar te horen wat er leeft en een ieder bezig houdt. Ook het onderlinge contact 

tussen de leiding proberen we hiermee te bevorderen. 

Bij gym/turnen/jazz hebben een aantal leidingen met succes de hun opleiding afgerond. 

Leiderschap en bestuur 

Het afgelopen seizoen zijn we gestart met een bestuur wat bestaat uit  6 leden en schuift vanuit de 

Technische Commissie van Badminton 1 lid extra aan. 

Daarnaast is de website vernieuwd van IJGV. Deze wordt up tot date gehouden door onze webmaster en 

zo hopen we goed zichtbaar en bereikbaar te zijn.  

Leden en evenementen 

Op 31 december 2019 had IJGV 368 leden in haar bestand. Dit is verdeeld over diverse afdelingen: Galm/ 

conditie, Badminton, Gym, Turnen, Jazz, Ouder en kindgym, Trampoline en de Springgroep. 

In juni 2019 nemen we afscheid van het jongensturnen. RKDOS neemt deze afdeling over.  

Ook nemen we afscheid van damesturnen 2, deze gaan over naar Wilhelmina. 

Jazz heeft deelgenomen aan diverse wedstrijden en demo’s. Ook waren 2 groepen vertegenwoordigd bij 

het Dance2show in Ahoy Rotterdam.  

mailto:secretaris@ijgv.nl


Jazz heeft met een aantal groepen de verenging gepromoot tijdens het Sinterklaasfeest in het Kulturhus 

in IJsselmuiden. 

Gym heeft meegedaan aan de Kamper Springwedstrijden en heeft een onderlinge wedstrijd 

georganiseerd. 

Badminton heeft meegedaan aan een badmintontoernooi met diverse verenigingen uit de regio. 

Dames turnen heeft ook meegedaan aan diverse regionale individuele wedstrijden.   

 

                                                                                                        Datum        :  30-09-2020 

                                                                                                        Voorzitter  :  Johan Bossink 

                                                                                                        Secretaris   :  Annemarie Kloek 

 

 

Presentielijst aanwezigen: 

Janny Wolfsen 

Gerlinde Meuleman 

Marcel Wezenberg 

Tamara Otten 

Laurence de Temmerman 

Hennie van Dieren 

Grietje Boeve 

Jenny Fix 

Fred Flentge 

Joanne Bultman 

Ronald Hekkert 

Hennie van der Wal-Heideveld 

 

 

 

 


