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Notulen Algemene Ledenvergadering van dinsdag 11 
december 2018 

 

Deze werd gehouden van 20.00 uur tot 20.37 uur in de kantine van Rhienderoord te Brummen. 

Aanwezig:  

 Bestuur:   Aanwezig: Ria Karman, Myluska Schröder.  

Afwezig: Arein Lazonder en Marco van der Kamp  

 Leden:   7 in totaal (zie presentielijst) 

Afmelding van:  

 Bestuur: Arein Lazonder, Marco van der Kamp.  
 Leden: Marco Hol, Robin Kelder, Erik Frankenmoller, Annette Stemmeding  

AGENDA  

1) Opening 

2) Vaststelling van de Agenda 

3) Mededelingen 

a) Stand van zaken Vrijwilligers 

4) Notulen van dinsdag 20 maart 2018 

5) Contributie 

6) Begroting 2018 

7) Goedkeuring begroting 2018 

8) Rondvraag 

9) Sluiting  

Om 20.37 sluit Ria Karman de  vergadering en nodigt iedereen uit voor de borrel.  
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Opening: 

Ria opent om 20.00 uur de vergadering. 

 

Vast stellen van de agenda: 

De agenda wordt vast gesteld en goed gekeurd. 

 

Mededelingen:                                                                                                                                                  
a. Stand van zaken Vrijwilligers: 

3 personen van de vereniging hebben een cursus gevolgd voor het verenigings beleid. Ze hebben 
door tijdgebrek en andere werkzaamheden geen tijd om hier een vervolg aan te geven. Ze zijn 
wel op zoek naar andere die hun taken en verantwoordelijkheden kunnen overnemen.                                               
Volgend jaar wil de waterpolo graag een bijeenkomst houden om taken en werkzaamheden te 
gaan verdelen. Wellicht zal de zwembrigade hier bij aan schuiven.  

  

Notulen van dinsdag 20 maart 2018 

Deze stonden niet op de website en daar kon dus op dat moment geen beslissing over gegeven 
worden. Deze zullen mee moeten genomen naar de volgende jaarvergadering.  

 Contributie 

Besloten aan de ledenvergadering 2019 dat er geen contributie verhoging  zal worden ingevoerd. 
De leden wordt hier goedkeuring voor gevraagd en iedereen stemt hier mee akkoord. 

 

Begroting 2018 

Ria neemt met ons allen de begroting door en geeft zo waar nodig enig uitleg. 

 

Goedkeuring begroting 2018 

De begroting wordt door allen goed gekeurd. 

 

 

Rondvraag 
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Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

 

Sluiting  

Om 20.37 sluit Ria Karman de  vergadering en nodigt iedereen uit voor de borrel.  
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