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Notulen Jaarvergadering 2021 TVS-COS 
 

Datum: 15-04-2021 Tijd: 20.30 Locatie: Online 
   
Aanwezig: Bekend bij secretaris 
Afwezig mk.: Bekend bij secretaris 
Voorzitter: Ingrid van der Lubbe 
Notulist: Secretaris 

 
 
 

1. Opening door de voorzitter 
20.34 uur 

 
2. Mededelingen 

WBTR: bestuurders kunnen hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden zodra er iets mis gaat binnen 

de vereniging. Op dit moment zijn we hier als bestuur mee bezig om dit goed te regelen. Onderdeel 
hiervan is dat de statuten goed bekeken en eventueel aangepast moeten worden. Hiervoor dienen 

we later ook naar de notaris te gaan. 
In de notulen van vorig jaar staat dat we met de gemeente in gesprek zouden gaan over het 
verbouwen van de microhal. Dit is gebeurd, maar hebben we nu on hold gezet omdat we eerst de 

WBTR-wet goed geregeld moeten hebben voordat we hieraan beginnen. 
Willie merkt op dat de hoofdelijke aansprakelijkheid altijd bestaan heeft. Nu is het alleen zo dat je 
als bestuur persoonlijk aansprakelijk gesteld kunt worden. 

 
3. Opsteker van het jaar 2021 en jubilarissen 

Via foto’s wordt aan alle deelnemers kenbaar gemaakt wie de jubilarissen zijn dit jaar. 
De jubilarissen van dit jaar zijn: 
- Afke Venhuizen 25 jaar lid 

- Charlotte Engelen 12,5 jaar lid 
- Danique Lemmen 12,5 jaar lid 

- Jade van der Weerden 12,5 jaar lid 
- Maud van Zoggel 12,5 jaar lid 
- Maureen van den Akker 12,5 jaar lid 

- Sem Vossen 12,5 jaar lid 
Ook wordt kenbaar gemaakt dat de leden van de 65+ groep de opsteker van het jaar krijgen. Zij 
zijn tijdens de les in het zonnetje gezet met een bos bloemen. 

 
4. Notulen jaarvergadering 2020 (via de website/informatie/downloads) 

Geen opmerkingen vanuit de vergadering. 
 

5. Verslag secretaris 

Wordt voorgelezen door de secretaris. 
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6. Verslag financieel adviseur 
Via het scherm wordt de financiële situatie van de vereniging gedeeld. De penningmeester geeft 

toelichting op bepaalde punten om ze te verhelderen. 
 

7. Verslag kascontrole commissie 
De kascontrole commissie geeft aan dat ze goed kunnen zien dat het coronavirus een grote impact 
heeft op de financiële situatie. We zijn gezond, maar er zijn minder inkomsten door contributie die 

niet geïnd is.  
 

8. Verkiezing leden kascontrole commissie 

Afke is aftredend. Er wordt gevraagd wie volgend jaar in de kascontrole commissie wil. Alleen Afke 
geeft aan dat ze nog een jaar in de kascontrole commissie wil. Dit wordt goedgekeurd door de 

commissie. 
 

9. Bestuursverkiezing 

Ingrid geeft aan dat ze aftredend en niet herkiesbaar is. Ze vertelt kort hoe ze bij de vereniging is 
begonnen en wat ze in de tussentijd allemaal gedaan heeft binnen de vereniging. 

De penningmeester leest een mooi verslag voor over alle dingen die Ingrid voor onze vereniging 
gedaan heeft. 
Ingrid krijgt van haar man en dochter een gouden speldje van de KNGU, dit is de hoogste 

onderscheiding die de KNGU kent. Ook wordt ze benoemd als erelid van de vereniging. 
Vanuit de selectiegroep en de 65+ groep wordt er ook nog een blijk van waardering gegeven voor 

alles wat Ingrid gedaan heeft. 
 
Frans en Ruud stellen zich voor als nieuw bestuurslid. 

Maike neemt komend jaar als aspirant bestuurslid deel aan het bestuur. Ze draait een jaar mee en 
beslist dan of ze toetreedt tot het bestuur. 
Frans en Ruud treden toe als bestuurslid en later wordt bekeken wie welke functie op zich gaat 

nemen. 
De vergadering gaat ermee akkoord dat zij toetreden tot het bestuur. 

 
10. WBTR 

Verplaatst naar het begin van de vergadering onder kopje ‘mededelingen’. 

 
11. Rondvraag 

Erica: Tijdens Koningsdag wordt er weinig georganiseerd. Mag ik de les gewoon door laten gaan? 
→ Ja, kun je gewoon door laten gaan. 

Evelien: We hebben een lijst moeten maken van materiaalwensen die we hebben. Wat is de status 
hiervan? → Seerp geeft aan dat er, vanwege de coronamaatregelen, nog geen materiaal is 

aangeschaft, maar dat dit zodra de zaal weer open is materiaal besteld zal gaan worden. Op het 
moment dat we in de zaal kunnen zullen we ook gaan kijken of we het materiaal ook kwijt kunnen 
in het materialenhok. 

Ook het kleurenturnen wordt opgepakt. Hiervoor wordt binnenkort een afspraak gemaakt om 
samen te bespreken wat de mogelijkheden hiervoor zijn. 
Maria L geeft aan dat we over zijn gegaan naar een nieuw ledenadministratiesysteem waarbij het 

kleurenturnen al in zit. 
 

12. Sluiting 
21.44 uur 

 


