
Notulen Algemene ledenvergadering 

Maandag 6 februari 2017 20.00  wijkcentrum ‘Bonte Veer’ Wielewaal 5 

Enkhuizen 

1. Welkom en opening jaarvergadering, vaststellen agenda 

In totaal zijn we met 25 personen, waaronder Leny, Ernst en Laura van de leiding , 19 

leden en het voltallig bestuur bestaande uit Esther, Harry en Hannie.  

Esther heet iedereen welkom. 

Agenda is akkoord bevonden. 

2. Mededelingen  

Geen mededelingen 

3. Notulen jaarvergadering 2016  

Ernst heeft een opmerking over de nieuwe badmintonshuttles waar hij om had 

gevraagd, die zijn veel te licht.  Ernst wil graag andere! Harry gaat dit regelen. 

Verder zijn de notulen akkoord. 

4. Technisch jaarverslag 2016 

Esther leest kort het verslag voor wat we in 2016 hebben gedaan met Vek-Wik. 

Oa over Karin Bos en Gre Hoogland die gehuldigd zijn door de burgemeester. 

We hebben een enquete gehouden onder de leden daar hebben we wel een nieuwe 

vrijwilligerscoördinator door gekregen dat is Nel Olij, en de Grote Clubaktie is  Greet 

Metten gaan doen.  

We hebben nieuwe shirts, deze worden goed ontvangen, men zou ze graag na willen 

bestellen, dat volgt nog. 

Het technisch jaarverslag komt nog op de site te staan zodat de leden dit kunnen 

nalezen.  

5. Financieel jaarverslag 2016  

Harry geeft uitleg over het verslag.  

Er is wat onduidelijkheid bij de leden over de KNGU afdracht, misschien is het 

handiger om in het financieel verslag de bedragen te splitsen. Dus het bedrag excl. 

Bondscontributie?  

Er is ook een vraag wat precies de kosten zijn van sportkader, dat is niet exact 

bekent, dat kan Harry nog doorgeven. 

Kosten Sportkader € 982,91 

Het financieel verslag is bij Harry op te vragen : penningmeester@vekwik.nl 

6. Verslag kascommissie:  

Nel Olij en JoopTol hebben dit jaar kascontrole gedaan. 

Ze zijn zeer tevreden over het werk van Harry, het is heel duidelijk en secuur! 

7. Benoeming nieuwe kascommissie : 

Nel doet het nog een keer, Joop heeft het 2 jaar gedaan die geeft het stokje door aan 

mevrouw Ali Deen , die heeft het al vaker gedaan voor Vek-Wik! 

8. Begroting 2017: 



Harry geeft uitleg over de sombere prognose. 

Als we niets doen,dan wordt er flink gesneden in het eigen vermogen. 

De subsidie vervalt in 2018, voor 2017 is het al 35% minder. De gemeente Enkhuizen 

wil dat verenigingen geen eigen vermogen hebben ( hooguit 10% van de uitgaven ) 

De vraag van mevrouw van Reeuwijk is ook of de rekeningen voor de zeevaartschaal 

niet per maand kunnen (wat jaren terug wel altijd gebeurde ) voor een beter 

overzicht. Nu wordt er soms te laat gefactureerd waardoor het in het volgende 

boekjaar terechtkomt.  

We moeten actie ondernemen, anders zijn we met een paar jaar zo goed als failliet. 

We gaan uren schuiven en zelfs wissen, er komt een extra vergadering 15 mei om het 

één en ander uit te leggen. Oa ouder en kindgym en de ggym hebben veel te kort 

leden. 

Ernst vraagt of er misschien wat anders bij aan te bieden, zoals power Yoga(dat doet 

zijn zoon ) Een extra uur? Of acrogym vraagt Laura, dat wordt nog niet gegeven in 

Enkhuizen. 

Misschien 10ritten kaart? Tijdelijke / zwevende leden?  

Er worden diverse opties besproken , en uiteraard zijn alle Ideeen welkom! 

Dit gaat het bestuur de eerst volgende bestuursvergadering doornemen. 

9. Herkiesbare bestuursleden: 

Hannie en Esther zijn herkiesbaar en blijven in het bestuur. 

10. Nieuwe bestuursleden : we hebben 2 plaatsen beschikbaar 

Het is heel lastig om bestuursleden te vinden, volgens Anita zijn er ouders van de 

ouder en kind gym die graag helpen, misschien dat daar een ouder is die meer zou 

willen doen, we gaan er achteraan.  

11. Huldiging jubilarissen, benoemen ereleden. 

Als eerste worden de jubilarissen gehuldigd: mevrouw Mellema is 25 jaar lid maar 

kon er helaas niet bij zijn vanwege vakantie, het speldje wordt later naar haar 

gebracht. 

Mevrouw Tonny Timmerman is 40 jaar lid, mevrouw Batenburg ook 40 jaar, en 

mevrouw Jolande Knip zelfs 60 jaar! Alle drie 

12. de dames krijgen een speldje en een bos bloemen. 

Dan worden Karin Bos en Gre Hoogland gehuldigd als erelid van de vereniging, Gre 

omdat ze al ruim 40 jaar vrijwilliger is en Karin 35 jaar. Ze krijgen een oorkonde en 

ook een bos bloemen. 

13. Rondvraag en sluiting vergadering 

Volgens Anita is het heel erg vies in de zaal van de Zeevaartschool! Toestellenhok is 

een troep, grote rommel! Je kan er amper spullen pakken,  Harry gaat er gelijk 

achteraan! Volgens Anita is dit echt achterstallig onderhoud. 

Harry geeft wel aan dat ze dat gelijk moeten doorgeven als er iets is, zodat hij gelijk al 

actie kan ondernemen ipv wachten tot een vergadering. 

Ernst vraagt wat de Demo precies inhoudt, misschien kan hij zelf ook een demo 



geven? Esther geeft aan dat we dit de vorige demo ook hebben gevraagd maar dat er 

weinig animo voor was, De demo is ook meer voor de kinderen. 

We nemen het wel mee in de bestuursvergadering. 

Ernst geeft ook aan als idee om een soort beloningssysteem in te voeren, dat als 

leden een betaald lid aanbrengen ze daar wat voor terug krijgen. Waarschijnlijk helpt 

open lessen beter. 

Laura vraagt hoe het zit met de EHBO cursus, Esther geeft aan dat het altijd wat 

langer duurt en dat ze slecht bereikbaar zijn , maar gaat er wel achteraan. 

Sluiting vergadering: 21.30 

 

Daarna praten we nog na met een drankje. 

  

 


