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Notulen 
Algemene Leden vergadering SOS 

 
Datum: 18-11-2020 Tijd: 20.30 Locatie: Online 

 

Aanwezig: Ester Boers, Marielle Huffmeijer, Carry van Dijk, Marit van den Brand  
Afwezig met afmelding: -  
Voorzitter: Ester Boers  
Notulist: Marit van den Brand  
Datum volgende vergadering: 19 mei 2021  

Agenda 

1 Opening 
2 Mededelingen 
3 Notulen ALV 2019 
4 Financieel jaarverslag 2019 
5 Verslag kascommissie 
6 Samenstellen kascommissie 2020 
7 Jaarverslag technische commissie 2019 
8 Jaarverslag activiteiten commissie 2019 
9 Voorstel contributieverhoging 
10 Bestuursverkiezing 
11 Rondvraag 
12 Sluiting 

1 Opening 

Om 20.30 wordt de vergadering geopend door de voorzitter van SOS Goirle. 

2 Mededelingen 

Geen mededelingen 

3 Notulen vergadering 2019 

Agendapunt Wie Opmerking 
  Geen opmerkingen, goedgekeurd 

4 Financieel jaarverslag 2019 

4.1 Jaarverslag 2019 
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Samenstelling bestuur waarbij Ed Smits de penningmeester is. Ten eerste een kort verslag over 
het afgelopen jaar.  
Financieel: resultaat is positief €1508. 

- wat opvalt positief is de opbrengst contributie deze is wat verlaagd. Subsidie is nog 
stabiel, grote clubactie weer meer opgehaald.  

- Negatief, het kamp is wat duurder geworden, onkostenvergoeding leiding is omhoog 
gegaan, meer leiding, dus meer uren gedeclareerd.  

Voorstel om bedrag toe te voegen aan de reserve.  
 
Leden: afgelopen 2 jaar stabiel met een lichte stijging, rond de 250 leden. Altijd een dip rond de 
zomervakantie, dit trekt dan weer aan.  

5 Verslag kascommissie / 6 samenstellen kascommissie 2020 

5.1 Er heeft goedkeuring plaats gevonden door de kascommissie. 
5.2 Kascommissie 2019: Ester van Geet en Sem Eijwoudt 

6 Jaarverslag Technische commissie 2019 

7.1 Kader: 
 
Jury: 
Op dit moment zijn er 1 TD1 jurylid en 2 TD2 juryleden binnen onze vereniging. We blijven op 
zoek naar nieuwe juryleden. De huidige juryleden hebben aangegeven weinig te kunnen doen.  
 
Lesaanbod: 
Op dit moment bieden wij de volgende soorten lessen aan in aantal uren: 

- Peutergym                       2 
- Kleuter   1 
- volwassengym  1 
- T1 groep  3          
- T2 groep  3 
- Tienerturnen                   1 
- Talenten                           1 
- B groep                 3  
- A groep                             5 

Op maandag is er een jongensles binnen de T1 en T2 groep. Daarnaast zijn we in 2019 gestart 
met peutergym op zaterdagochtend.   

7.2 Wedstrijd seizoen 2019 
Afgelopen jaar werd er mee gedaan met de Tilburgse kampioenschappen en open Bredase. 
Ook is er afgelopen jaar mee gedaan aan de regiokampioenschappen van Divisie 3, 4, 5 en 6. In 
2020 is hier weer een start mee gemaakt, door de Corona is dit stil komen te liggen. 

8 Jaarverslag Activiteiten commissie 2019 

8.1 In 2017 zijn er de volgende activiteiten geweest: 
1. Nieuwjaarsborrel voor de leiding 
2. Paasactiviteit 
3. Valkuiltraining grote club actie 
4. Clubkampioenschappen 

http://www.tuxx.nl/


http://www.tuxx.nl/ 

 

5. Kamp 
6. Pietenfeest 

Wanneer er vraag naar is zullen ze tevens mee helpen aan vriendjes en vriendinnetjes les. 

9 Voorstel contributieverhoging 

9.1 Contributieverhoging:  
Er wordt voorgesteld t/m 21 jaar een verhoging van de contributie van €2,50, de 
bondscontributie verhoging blijft hetzelfde. Dit maakt de contributie op €26,50 per kwartaal en 
€6,00 voor de bondscontributie, totaal €32,50 per kwartaal. 
Vanaf 22 jaar zal niet verhoogd worden, zij betalen €27,50 per kwartaal en €6,00 
bondscontributie.  
 
De verhoging is akkoord bevonden en zal ingaan per 1 januari 2021.  

10 Bestuursverkiezing 

10.1  Er zijn geen nieuwe aanmeldingen voor het bestuur.   

11 Rondvraag 

11.1 Er zijn geen vragen. 

12 Sluiting 

De voorzitter  sluit de vergadering. 
Datum volgende vergadering: 19 mei 2021 
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