
Jaarvergadering Meteoor 12 december 2018 

N O T U L E N    
Jaarvergadering seizoen 2017-2018 

Woensdag 12 december 2018 

Aanwezig:  Astrid Rogge, Kim Stoop, Annie Sinnige, Judith Kalwij, Maxim Ursem, Imka Ursem. 

Afmeldingen: Rianne Koenis, Co Schouten, Shannen Ursem, Marion Vlaar, Sandy Dekker, Ingrid 

Besseling. 

1. Opening  

Om 19:00 uur wordt de jaarvergadering geopend. De opkomst is minimaal. Dit 

bevestigd dat de keuze om de jaarvergadering in een verkorte, beknopte versie te 

organiseren de juiste is geweest. In verband met verhindering van de voorzitter 

neemt Kim het woord en heet een ieder welkom. 

 

2. Bestuur en bestuurswijzigingen 

Om voor iedereen duidelijk te maken wie er zitting neemt in het bestuur van 

Meteoor wordt het bestuur voorgesteld. Momenteel bestaat het bestuur van 

Meteoor uit de volgende personen: 

Co Schouten: voorzitter 

Annie Sinnige: penningmeester 

Kim Stoop: Secretaris 

Imka Ursem: bestuurslid 

Judith Kalwij: bestuurslid PR & Communicatie 

 

Astrid Rogge is geen bestuurslid maar is verantwoordelijk voor de ledenadministratie  

en het wedstrijdsecretariaat en staat in nauw contact met het bestuur. 

 

Kim Stoop is aftredend bestuurslid en zal aan het eind van dit seizoen stoppen met 

haar taken als secretaris. Er zal hiervoor een vervanger worden gezocht. 

 

 Notulen jaarvergadering 2016-2017 

 De notulen van de vorige jaarvergadering worden goedgekeurd. 

 

3. Jaarverslagen seizoen 2017-2018 

-Activiteitencommissie, Judith heeft het verslag voorgedragen.  

-TC /Bestuur, Kim Stoop heeft dit verslag voorgedragen. 

Beide verslagen zijn gepubliceerd op de website van Meteoor 

 

4. Verslag kascontrole commissie 

De kascontrole is uitgevoerd door de kascontrole commissie en akkoord gegeven.  
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5. Benoeming nieuwe kascontrole commissie 

Larissa Vlaar is aftredend. Marion Vlaar neemt het stokje van haar over. 

Ilse Bleeker blijft nog een jaar aan.   

 

6. Financieel jaaroverzicht. 
Deze lag v.a. 18.45 uur ter inzage in de bestuurskamer. 

Annie heeft het financieel jaaroverzicht toegelicht.  

 

7. Mededelingen en besluiten 

- Goedgekeurd: Het voorstel om zelf de aanschaf van sokken vanaf seizoen 2019-

2020 verplicht te stellen voor elk lid wordt goedgekeurd.  Daar waar de sokken in 

nog lopende sponsorafspraken zijn opgenomen, zal dit niet gelden. Meteoor zal 

proberen hiervoor een aanbieding te maken met 1 en dezelfde sokkenleverancier. 

Later dit seizoen volgt meer informatie hierover naar de leden/ouders.  

- Goedgekeurd: Vaststelling contributie seizoen 2019-2020: de contributie gaat met 

€ 5,00 per lid omhoog.  

- Goedgekeurd: Wijziging inzake beëindiging lidmaatschap vanaf 2019: Het 

verenigingsjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli. Je kunt je lidmaatschap uitsluitend 

schriftelijk opzeggen en uiterlijk 4 maanden voor de start van het nieuwe 

verenigingsjaar-dus voor 1 april- opzeggen. Voor afzeggingen tussen 1 april en 1 

augustus zullen we de bondsafdracht + administratiekosten in rekening brengen. 

We hanteren hiervoor de volgende kosten: 

-Senioren: € 75,00. 

-A-, B-, C-jeugd: € 65,00. 

-D-, E- en F-jeugd: € 55,00.  

Bij afzeggingen vanaf 1 augustus zal de volledige contributie voor het 

verenigingsjaar in rekening worden gebracht. 

- Mededeling: de vrijwilligers problematiek groeit.  Te veel taken liggen er bij 

dezelfde mensen. Bestuursleden draaien ook nog volop mee in meerdere 

commissies waardoor het uitvoeren van bestuurstaken achter blijft.  Het bestuur 

beraad zich hoe dit op te lossen. Een verplichte verhoging van de contributie die 

vervalt bij het invullen van een vrijwilligers taak wordt overwogen, maar wordt 

beschouwd als laatste optie. In 2019 zal het bestuur met een actieplan komen om 

meer ouders/leden te informeren wat Meteoor nodig heeft en welke commissies 

openstaande vacatures hebben. 

 

8. Rondvraag 

Er zijn geen vragen. Kim sluit de jaarvergadering om 19:55 uur. 

 

 

 


