
Notulen Algemene Ledenvergadering Rolling’90 

 

Datum 18-03-2014. 

Opening: 

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

(penningmeester) en Lenie van ‘tWout ( technische werkgroep). 

 Daarnaast waren er6 ouders en 2 leden. 

 Afmeldingen van Claudia Jonker en Jolanda Bonnet. 

 

De voorzitter opent de vergadering en bedankt de Firma Jonker voor het beschikbaar stellen 

van de ruimte. 

Ingekomen Stukken: Geen 

Notulen Algemene Jaarvergadering: 26-03-2013: 

-   Deze zijn goedgekeurd onder dankzegging aan de secretaris. 

 

Mededelingen Bestuur: 

-   RollingNL in het leven geroepen: samenwerking Grote Groep KRC/Rolling’90: 

  Snel een hechte groep, een positief geheel. 

-   Brains: Wanda en Iris hebben zich hier voor ingezet, hier is een leuke jeugdgroep uit 

ontstaan. 

Contributie: 

-  Geen veranderingen dit jaar. 

 

Jaarverslag: 

-  Het jaarverslag wordt doorgenomen. 

Financieel jaarverslag: 

- Zaalhuur is aanzienlijk hoger dan begroot. 

- Sponsorbijdrage van de Rabobank: € 5000, =, dit bedrag wordt gereserveerd voor de Grote 

Groep. 

- Er staat nogal het een en ander open aan achterstallige contributie: Geopperd wordt om aan 

automatisch incasso te denken. Nina: dit is geen haalbare kaart, te veel werk. 

- Het lijkt ook niet voor iedereen duidelijk te zijn wat er betaald moet worden. 

- Er wordt een brief naar de leden gestuurd met uitleg over de contributie. 

 



Verslag kascontrolecommissie: 

 

- De stukken zijn doorgenomen en goedgekeurd door Pamela Koorevaar en Elise Hoogendoorn. 

- De vergadering heeft decharge verleend aan de penningmeester. 

 

Begroting 2014: 

- Jubileumjaar wordt voor een deel bekostigd uit de reservering. 

- Subsidie gekregen voor Arnaud Mercier. Na overleg met de Gemeente op dit moment geen 

voortgang i.v.m. lopende rechtszaak in Frankrijk. 

- De begroting wordt goedgekeurd. 

Verkiezing bestuursleden en kascontrolecommissie: 

- Rob is gestopt met zijn functie als PR- functionaris. 

- Evenementencommissie is een vacature. 

- Lid kascontrole commissie: Belinda van Eendenburg. 

- Jubileumcommissie: Wanda, Danielle, Iris, Stefanie, Mark, Trisja en Claudia. 

 

 

Rondvraag: 

- Belinda vraagt wat de datums voor de wintershow zijn.  

- Antw: De wintershows zijn: 30 december, 2 januari en 3 januari 2 shows. 

- Peggy: is er een landelijke toename in de rolschaatssport? 

- Antw: er is zeker een groei. 

- Komt er weer een trainersopleiding? 

- Antw: Eind 2014 is de planning. 

 

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

 

 


