
Notulen Algemene Jaarvergadering Rolling’90. 

Datum:26-03-2013 

Opening: 

• Aanwezig: Ciska Dijkema ( voorzitter), Janneke Boer ( secretaris ), Nina Huffmeijer 

(penningmeester ) en Lenie van t’Wout ( technische werkgroep ). 

• Daarnaast waren er 8 ouders aanwezig die 5 leden vertegenwoordigden. 

• Afmeldingen van: Nicky Boer, Chelsie Rupke, Marian Krispijn, Rob Rupke, Marcel Drost en 

Claudia Jonker 

De voorzitter opent de vergadering om 20,10 uur en bedankt de Firma Jonker voor het beschikbaar 

stellen van de ruimte. 

Ingekomen stukken: Geen. 

Notulen Algemene Jaarvergadering 13-03-2012: 

• Deze zijn goedgekeurd onder dankzegging aan de secretaris. 

Mededelingen Bestuur: 

• Het komend jaar organiseren wij geen CTC, wedstrijd is qua datum niet goed in te plannen. 

In 2014 wordt deze wel weer op de kalender gezet. 

• Rona dit jaar minder inzetbaar door haar zwangerschap, vervanging lessen is geregeld. 

• Er zijn 4 jeugdtrainsters bij dit jaar, vervolg opleiding komt nog. 

• Grote groep vrijwilligers erbij. 

Contributie: 

• Nina: contributie moet echt omhoog, het is niet meer kostendekkend voor de zaalhuur. 

• Voorstel de contributie te verhogen met 13%. 

• Deze wordt vastgesteld met ingang van 01-01-2013. 

 Jaarverslag: 

• Het jaarverslag wordt doorgenomen, toevoeging dansseminar met Cinzia op 14 april. 

 

Financieel Jaarverslag: 

• Nina neemt het overzicht door. Post 540 mag formatie jeugdteam eraf. 

 

 

Verslag kascontrolecommissie: 

• De stukken zijn doorgenomen en goedgekeurd door Elise Hoogendoorn en Yvette Rupke. 

De vergadering heeft decharge verleend aan de penningmeester. 



 

 

 

 

 

 Begroting 2013: 

• De begroting wordt doorgenomen en toegelicht waar nodig. Onder dankzegging aan de 

penningmeester is de begroting vastgesteld. 

Verkiezing bestuursleden en lid kascontrolecommissie: 

• Rob Rupke en Lenie van ’t Wout worden herkozen als pr-functionaris en voorzitter van de 

technische werkgroep. 

• Voor de kascontrole commissie wordt Pamela Koorevaar gekozen, zij zal samen met Elise 

Hoogendoorn volgend jaar de financiële stukken controleren. 

 

Rondvraag: 

• Pamela Koorevaar vraagt of wij de Anjercollecte willen lopen, van 26 mei t/m 1 juni. 

Antwoord: Ja dat willen wij wel. 

• Yvette Rupke: is het een idee om de nieuwe trainsters een EHBO cursus te laten volgen? 

Elise Hoogendoorn: er is een sport EHBO cursus. 

Nina: Elise wil jij dat uitzoeken? 

• Yvette Rupke: Het zou fijn zijn als er plastic bakken gekocht kunnen worden voor de kleding 

die opgeslagen moet worden. 

Hans Jonker: Misschien eens kijken in de industriële kant naar plastic bakken. 

Nina: We gaan kijken of er wat verder in het jaar mogelijkheid is voor aanschaffen van plastic 

bakken. 

• Jan Everaart: De huidige planning van de trainingsgroepen is niet duidelijk in welke groepen 

er getraind moet worden. Meerdere ouders vinden het lastig. 

• Ciska Dijkema: De kast in Op Moer moet helemaal leeg, liefst binnen 14 dagen. 

Yvette Rupke geeft aan dit op te pakken. 

 

 

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt ieder voor zijn/haar aanwezigheid. 

 

 

 

 

 

 



 


