Jaarvergadering 2018/2019
Swift’64 afdeling Badminton
Dinsdag 16 april 2019 / kantine, de Steiger, 20.00 uur
1. Opening / welkomstwoord

De voorzitter opent de vergadering om 20:02 uur
2. Vaststellen agenda

Aanvullende onderwerpen:
•

Geen

3. Mededelingen
•

van Henk de mededeling dat Volleybal waarschijnlijk gaat stoppen
ivm het niet kunnen samenstellen van competitieteam(s).

•

Jantje Beton actie is afgerond en bedrag inmiddels ook gestort.

4. Notulen jaarvergadering seizoen 2017-2018

Notulen van vorig seizoen doorlopen. Opmerkingen:
•

Geen

5. Seizoen 2018-2019

•

Jaar-verslag. Opmerkingen:
i. Geen

•

Competitie-verslag. Opmerkingen:
ii. Geen

•

Voorlopig financieel overzicht. Opmerkingen:
iii. Geen

6. Seizoen 2019-2020:

•

Voorlopig financieel overzicht
i. Sponsoring gaat goed, hebben we dit jaar goed opgepakt
met acties als Jantje Beton en Sponsorloterij.

ii. Zaalhuur is nog wat lager als verwacht. Maar de laatste
rekeningen kunnen nog wat hoger uitvallen wanneer hier
ook de laatste consumpties e.d. op worden verwerkt.
•

Concept begroting 2019-2020
iii. Minder inkomsten door minder contributie.
iv. ook de huurkosten wat lager doordat de trainingstijden iets
zijn afgenomen.

•

Voorstel contributie 2019-2020
v. Terug naar twee contributie klassen (van drie). Jeugd en
senioren.
Deze contributie wordt met 5,- euro verhoogd indien men
competitie speelt.

7. Bestuur

Om niet te veel eind-data op dezelfde datum te hebben, was de termijn
van Frans al in tijdens de ALV van 2018 met 1 jaar verlengd. Voor komend
jaar moeten we de termijn van secretaris en wedstrijdsecretariaat herzien;

8.

•

2018-2019:
Henk Zonnenberg / Voorzitter / 2021 herkiesbaar
Patrick de Jong / Secretariaat / 2019 herkiesbaar
Frans Verschuren / Penningmeester / 2020 herkiesbaar
Erica Geenen / Wedstrijdsecretariaat / 2019 herkiesbaar
Erik van Busschbach / Algemeen

•

voorstel 2019-2020:
Henk Zonnenberg / Voorzitter / 2021 herkiesbaar
Patrick de Jong / Secretariaat / 2022 herkiesbaar
Frans Verschuren / Penningmeester / 2020 herkiesbaar
Erica Geenen / Wedstrijdsecretariaat / 2023 herkiesbaar
Erik van Busschbach / Algemeen

Vaststellen ledenraadsleden
•

9.

Voorzitter en secretaris.

Einde
Henk sluit de vergadering om 20:45 uur

