Verslag jaarvergadering 7 November 2018
Aanwezig: J. Goudriaan, T. Huiting, S. Hollander, A. Dokter, A. Prins, H. de Vries
C. Groen, J. Dijkstra, R. Grafhorst, Y v.d. Veen, D. Stadman, B. Mulder,
R. Soepboer, P. Tiesinga, D. van Veenen,
Afwezig met afmelding: K. van Laarhoven, R.P. Nachtegaal, J. Reinalda,
D. Dijkstra, E. Veenstra, K. v.d. Meer

1. Opening van de vergadering
Trijntje heet iedereen welkom op deze jaarvergadering. Het verslag van de
vorige jaarvergadering, het jaarverslag en het financiële verslag zijn
uitgedeeld.
2. Mededelingen en ontwikkelingen
- Priscilla heeft op 23 oktober een dochter gekregen.
- We zien ook dit jaar dat het ledenaantal weer gedaald is, we zitten nu op
133 leden.
- Er nemen vandaag 3 bestuursleden afscheid, waardoor het bestuur nog
uit 3 leden bestaat.
3. Verslag jaarvergadering 1 November 2017
Het verslag van de jaarvergadering van 1 November 2017 is rondgegaan en
door iedereen gelezen. Hier waren geen op of aanmerkingen op. Bij deze is
het verslag goedgekeurd.
4. Jaarverslag 2017-2018
Het jaarverslag 2017-2018 is rondgegaan en voorgelezen door Anneke. Hier
waren geen op of aanmerkingen op. Hierbij is het jaarverslag goedgekeurd.
5. Jaarverslag penningmeester
Het financiële verslag is rondgegaan en door Steven besproken. Hier waren
verder geen op of aanmerkingen op. Het verslag is bij deze goedgekeurd.

6. Verslag kascommissie 2017-2018/ Benoemen kascommissie 2018-2019
De kascommissie was niet aanwezig, maar is op 2 November bij de
penningmeester langs geweest voor de controle. Zij hebben dit getekend
voor akkoord. Dhr. D. Stadman gaf aan dat er ook iemand van het HB bij had
moeten zijn. Dit was bij ons niet bekend. Dhr. Stadman heeft aangegeven
dat hij Dhr. H. Katoen even vraagt om hierover contact met ons op te
nemen, om een afspraak in te plannen.
De nieuwe kascommissie bestaat uit: Mevr. K. v.d. Meer en Mevr. A. Prins.
7. Vaststelling begroting
De begroting van 2018-2019 is besproken door Steven.
Verder hebben we nog €34.751 als algemene reserve staan.
We hebben een lening uitstaan van
€1600,00 en van €10.000. Hier ontvangen we rente voor.

8. Vaststellen contributie
Gezien onze financiële situatie is het niet nodig de contributie te verhogen.
9. Verkiezing bestuursleden.
Er waren geen aanmeldingen i.v.m. nieuwe bestuursleden.
10. Rondvraag
- Dhr. D. Stadman vraagt wat de oorzaak kan zijn van de terugloop van het
aantal leden. Daar zijn volgens ons verschillende oorzaken voor.
O.a. de concurrentie van andere sporten, er is tegenwoordig gewoon
veel meer keus. Ook een reden is dat kinderen nu vanaf 4 jaar op
zwemles mogen, dit neemt dan de plaats in van de gym.
Dhr. D. Stadman geeft ook als advies om bij anderen verenigingen te
informeren of er een soort van samenwerking opgestart kan worden.

Als laatste bedankt hij het bestuur voor de samenwerking, voor de
leningen en specifiek Trijntje voor de deelname aan de vergaderingen
van het HB.
Trijntje geeft aan dat ze achter de schermen nog wel actief blijft en dat
de post eerst nog gewoon naar haar verstuurd kan worden.
- Mevr. C. Groen vraagt of er al Pieten zijn om de groepen te bezoeken. Dit
zal gebeuren op maandag 3 December en dinsdag 4 December.
Er zijn inderdaad 2 Pieten beschikbaar.
- Mevr. B. Mulder vraagt naar de hoeveelheid traktaties die er moeten
komen voor het bezoek van de Pieten en hoeveel kerstkaarten er
verstuurd moeten worden.
Dit zal Agnes binnenkort met haar kortsluiten.
- Mevr. J. Dijkstra neemt nog even het woord om Trijntje te bedanken
voor haar jarenlange inzet bij DIO. Met zoals ze het zelf zegt:
“Een ode aan Trijntje”
- Namens het bestuur krijgen Henk de Vries. Trijntje Huiting en Anneke
Prins een bos bloemen en een bon. Dit om hen te bedanken voor de
jaren dat zij actief waren binnen het bestuur van DIO.

