
Notulen Algemene Ledenvergadering IJGV ‘38
Datum: 21-04-2021
Plaats: Online
Aanvang: 19.30 uur
Aanmelden via: secretaris@ijgv.nl

1. Opening van de vergadering door de voorzitter
Vergadering is geopend door Annemarie Kloek

2. Ingekomen en uitgaande stukken
geen inkomende en uitgaande stukken

3. Te behandelen stukken ALV:

Notulen van de vorige vergadering (ALV 2020)
Notulen zijn nog op te vragen bij de voorzitter.
Geen vragen of opmerkingen.

● Jaarverslag bestuur (secretaris)
Jaarverslag toegevoegd aan de notulen.

● Financieel verslag (penningmeester)
Financieel verslag penningmeester op te vragen bij penningmeester.

● Verslag kascommissie
Kascommissie verslag is op te vragen bij penningmeester

Kascommissie heeft nog contact gehad met bestuur jazz over de jazzrekening nav kasverslag.
Door een miscommunicatie was de map met alle documenten niet aanwezig tijdens kascontrole.
Advies van kascommissie om te kijken naar een andere bank om alle afdelingen onder te brengen
onder rekening ijgv, maar dan met eigen “potjes”. Bestuur is inmiddels al in gesprek met de
Rabobank.



Vraag van Johan Bossink:  extra contributie jazz 0,75 cent wordt gewoon geind hoe zit dat? Dit
bedrag werd vorig jaar gebruikt voor de wedstrijden en demo’s die nog wel zijn gehouden en een
klein deel is gebruikt voor de vloer die jazz nu buiten gebruikt, de rest wat nog over is wordt
bewaard. Dit seizoen zijn er online wedstrijden/demo’s daar moet gewoon inschrijfgeld voor
gebruikt worden. En de Zzd gaat ook door.

● Verzoek goedkeuring van het jaarverslag en financieel verslag door ALV.
Jaarverslag goedgekeurd. (op te vragen bij penningmeester)

● Decharge verlenen.
Decharge over 2020 is verleend

● Benoeming kascontrolecommissie 2020
Jenny zal weer worden benaderd, 2e lid commissie zal nog worden gezocht.
Johan Bossink geeft aan het in 2022 wel te willen doen.

● Contributie
We ontkomen er niet aan om per 1 sept 2021 de contributie te verhogen met 0,50 euro ivm
inflatie zaalhuurverhoging.  Vorige alv (sept 2020) is dit besproken, alleen het bedrag moest nog
worden heroverwogen. Dit geldt voor basis contributie en het extra uur.

● Vaststelling begroting voor het komende jaar
Begroting wordt vastgesteld.

Bestuursverkiezing

Johan de Haan legt zijn taken neer als penningmeester. Bestuur is bezig met een tijdelijke
penningmeester. Annemarie doet een dringende oproep aan de leden om na te denken of ze
iemand weten voor deze functie.

Secretaris: nog vacant

Natascha van Ingen en Jannet Meuleman hebben aangegeven te stoppen als
afdelingsbestuurslid. Ze blijven tijdelijk nog actief als algemeen bestuurslid om nog te
ondersteunen.
Afdeling jazz heeft inmiddels een nieuw bestuurslid gevonden, Alinda Scholing. Ze wordt door
unaniem gekozen door de leden. Ze wordt welkom geheten en begint na de zomervakantie.

Voor de afdelingen turnen/gym/trampolinespringen/springgroep zijn we nog op zoek naar 1 of 2
afdelingbestuursleden.

Annemarie bedankt van deze plek Johan voor zijn inzet, tijdens eerst volgende vergadering zal
bestuur afscheid van hem nemen.

4. Wat verder ter tafel komt

Annemarie doet nog een oproep voor nieuwe leiding.



5. Rondvraag

Johan Bossink: Wanneer staan notulen op website? Zo snel mogelijk

Wienanda: Krijgen we straks ook op bepaalde manier toegang tot de rekening van afdeling? Dit
gaan we meenemen naar ons gesprek met de Rabobank.

Vertrekkende leden worden in chat bedankt.

6. Afsluiting door de voorzitter

Vergadering wordt afgesloten.

Jaarverslag 2020 van de IJsselmuider Gymnastiek Vereninging

Medewerkers
Voor wat betreft medewerkers van IJGV hebben er in 2020 hebben er een paar wijzigingen
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.

Het afgelopen seizoen zijn we gestart met een bestuur wat bestaat uit 5 leden en schuift vanuit
de Technische Commissie van Badminton 1 lid extra aan.

Daarnaast moeten we op zoek naar een nieuw contributiesysteem voor 2021, digimembers gaat
stoppen.

Leden en evenementen

Op 31 december 2020 had IJGV 337 leden in haar bestand. Dit is verdeeld over diverse
afdelingen:
Galm/ conditie, Badminton, Gym, Turnen, Jazz, Ouder en kindgym, Trampoline en de
Springgroep.

Dit jaar hebben er geen evenementen plaatsgevonden ivm corona.
De trainingen zijn zoveel mogelijk doorgegaan online en als het mocht buiten.

Datum : 19-4-2020
Voorzitter : Annemarie Kloek
Secretaris : a.i. Annemarie Kloek


