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15 april 2014
Aanwezig:
Peggy Wessel, Saskia Gelissen, mevr van der Velde, mevr Quix, Rinke Quix, dhr Colsters, Ella Colsters,
Lisanne porteners, Anouk Dirx, Luca, Ger Lahaye, dhr Rietveld.
Afgemeld:
Frans Meijers, Mevr Verstappen.

PowerPoint presentatie
Voorzitster Uasima Benabdelouahab opent de vergadering.
De oude bestuursleden Saskia Gelissen, Nicolle Lemmens, en Cindy Blom worden bedankt voor hun
tijd en energie die ze de afgelopen jaren in de vereniging gestoken hebben.
De nieuwe bestuursleden Uasima Benabdelouahab (voorzitster), Kim Callaars ( Penningmeester) en
Sandra Kisters (secretaris en ledenadministratie) stellen zich voor en vertellen kort hun nieuwe
functie.
De wedstrijdresultaten van het afgelopen jaar van de A1 Selectie groep wordt aangehaald. Met een
11 turnsters wordt op de Limburgse finale gestreden. Hiervan komen we met 1 gouden medaille 2
zilveren medailles en 1 bronzen medaille terug naar huis. De vereniging is hier wederom zeer trots op
onze turnsters. Daarnaast staan er ook nog toestelfinales op de planning waarbij we weer hopen op
veel medailles.
De penningmeester haalt het financieel plaatje aan. Er is geen goed overzicht van de in- en uitgaven
in 2013. Dit komt mede doordat de in- en uitgaven niet correct bijgehouden zijn op papier en omdat
er achterstallige rekeningen uit 2013 nu pas betaald zijn.
Momenteel wordt er hard gewerkt om alle in- en uitgaven van 2014 wel goed op papier te krijgen. De
uitgaven bestaan onder andere uit zaalhuur, bondscontributie, wedstrijdkosten, verzekeringen en een
vergoeding voor de trainers. De inkomsten bestaan vooral uit contributie en clubacties
In het komende seizoen zal (na de zomervakantie) de contributie iets omhoog gaan.
Kosten die de vereniging overal aan moet betalen wordt duurder, en om ook een buffer te creëren
om bv nieuwe materialen te kunnen aanschaffen indien dat nodig is.
Daarbij zal de contributie afgerond gaan worden op hele bedragen om het makkelijker te maken.
Er is gevraagd worden wie volgend jaar de kascontrole wil uitvoeren. Gaarne melden tot een van de
bestuursleden. Uiteraard mag een mail naar secretariaat@gtvmaaslandstein.nl ook. Er heeft zich tot
nu toe nog niemand aangemeld.
De secretaris haalt aan dat ze de gehele ledenadministratie heeft nagekeken. Nu staan alle leden
goed in ons systeem en zijn alle gegevens up tot date.
Nieuwe leden melden zich aan door middel van een inschrijfformulier. De persoonsgegevens worden
dan verwerkt in digimembers, het systeem waarmee we werken.

Leden die willen stoppen wordt gevraagd een mail te sturen naar secretariaat@gtvmaaslandstein.nl.
Zodat deze leden ook daadwerkelijk uit het systeem kunnen worden gehaald en de contributie stop
worden gezet.
Mocht er iets wijzigen bij de leden, bv verhuizing, ander mail adres, ander bankrekeningnummer enz.
dan zou het fijn zijn als u ook naar het secretariaat mailt zodat we deze wijzigingen kunnen
doorvoeren in het systeem.
Peggy Wessel heeft een hele nieuwe website voor de verenging ontwikkeld die sinds kort in de lucht
is. www.gtvmaaslandstein.nl. Nieuw is de turnster van de maand die we hierop elke maand bekend
maken.
Het huishoudelijk reglement is iets aangepast en is terug te vinden op de website.
Er is vraag geweest naar een kleding voor de wedstrijdturnsters die gedragen wordt tijdens de
wedstrijd. De turnpakjes zijn nog heel goed en worden voorlopig nog niet aangepast. Wel heeft Kim
Callaars onderzoek gedaan naar de mogelijkheid voor een trainingsvestje. Er wordt niet uitgegaan van
een compleet trainingspak, doordat de broeken bijna niet gedragen worden tijdens de wedstrijd en
doordat de maten vaak niet overeenkomt. Daarbij heeft bijna iedereen wel een zwarte broek om er
eventueel onder te dragen. Het zal dan ook een zwart vest met logo van de vereniging achterop
worden. (merk B&C) Deze zal ongeveer een 20 tot 25 euro gaan kosten. Afhankelijk van kindermaat of
dames/ herenmaat. Mocht iemand dit niet willen betalen is er ook mogelijkheid tot bruikleen. Dan
wordt de turnster tijdens wedstrijd voorzien van een vestje. Na afloop wordt deze weer ingeleverd. Er
bestaat ook mogelijkheid dat de recreanten ook zo’n vestje kunnen bestellen. De vestjes zullen na de
zomervakantie worden besteld, nadat de maten zijn opgenomen.
Vraag: Is het joggingstof.

Antwoord : Ja

In het seizoen 2014-2015 staan weer een aantal activiteiten op de planning zoals: Sinterklaas,
wedstrijden, clubkampioenschappen, eventuele wandeling.
Zijn er mensen met leuke ideeën voor een activiteit? Gaarne mailen naar
secretariaat@gtvmaaslandstein.nl
De dinsdagtraining zal misschien met een half uur worden verlengd, in verband met het opruimen.
Wij wachten hierover nog of we goedkeuring krijgen van de gemeente.
Voorzitster sluit de vergadering af en bedankt iedereen voor de tijd.

Rondvraag
Mevrouw van der Velde: Voorheen was op zaterdag een hele zaal, nu nog een halve. Waarom is dat:
Antwoord: Er is altijd maar een halve zaal geweest, maar doordat de andere helft niet in gebruik was,
konden we gebruik maken van de hele zaal. Daarbij is de grote groep( A1 gesplitst)
Dhr. Colsters: Hoe ziet de toekomst uit met eventueel nieuwe trainer A1
Antwoord: Er is binnen de vereniging voldoende opleiding gegeven voor nieuwe trainers. Het is
sowieso moeilijk om nieuwe trainers aan te trekken door dat er in Limburg veel vraag naar trainers is
maar helaas weinig aanbod. Daarbij wordt nog even aangehaald dat vrijwilligers altijd welkom zijn om
bij eventuele activiteiten te helpen.

