
Notulen algemene ledenvergadering van gymverenging Sparta Krabbendijke, gehouden op 9 april 

2019 in Ter Weel Krabbendijke. 

Aanwezig: zie presentielijst: 17 personen. 

1.Opening 

Deze vergadering wordt geopend door onze voorzitter Karel Houtekamer. 

Hij heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder onze ereleden! Het wordt erg door ons 

gewaardeerd dat zij nog steeds de vergadering bijwonen. 

2. Notulen algemene ledenvergadering van 8 mei 2018. 

Er zijn geen op- of aanmerkingen op dit verslag. 

3.Jaarverslag vanaf mei 2018 t/m april 2019. 

Er zijn geen op- of aanmerkingen op dit verslag. 

4. Financieel verslag 2018. 

Positief  saldo 2018:  €72,13. 

Van de bonnetjes van Slagerij van Velzen kregen we €259,- :  spaarders en verzamelaars bedankt en 

Karel en Nelleke bedankt voor het tellen! 

Kascommissie , Sandra en John, bedankt voor het controleren! 

5. Verslag kascommissie. 

Op 14 maart zijn de boeken gecontroleerd door Sandra en John. 

Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd, décharge is verleend. 

6. Benoeming nieuw lid kascommissie. 

Anne Boone zal nieuw lid voor de kascommissie zijn, naast John. 

7. Ingekomen stukken en mededelingen. 

Carolijn heeft mail gehad met rooster voor het nieuwe jaar om de zaal aan te vragen. 

Kleutergym zal dan weer 2 groepen hebben. 

8. Bestuursverkiezing. 

Simon Rommers, Karien Tramper en Francette Koster zijn aftredend en herkiesbaar. 

9. Rondvraag: 

Sandra:  eventueel volgend jaar weer clubkampioenschappen? 

Als we dat volgend jaar weer willen doen, hebben we 1 aanspreekpunt nodig. 



Het draaiboek is er nog. Liefst in het voorjaar (april/mei) 2020. 

Sparta bestaat dan ook 110 jaar. 

Oefenstof staat allemaal op papier, dus in principe is het nu minder werk. 

Leiding van de jongensgroepen is er nu niet, maar deze moeten wel gevraagd worden of zij ook mee 

willen doen. 

Danielle: vind dat ouders zo lang blijven tijdens de lessn. 

Ouders zijn daarop aangesproken, maar blijven toch. Hoe kan dat aangepakt worden? 

Simon stelt voor een gelamineerd blad te maken en dit op de deur op te hangen of op de bank te 

leggen. 

John: John had mail gestuurd, over dat hij eind van dit seizoen stopt, dit is niet vermeld bij de 

ingekomen stukken. 

Sabine Lobbezoo is bereid gevonden om de week te helpen en ook Anne Boone is een geweldige 

hulp. Sharon Meeuwsen wil ook evt. helpen. 

We gaan John  uiteraard enorm missen! 

Carolijn: wil het nog even over de gebreken in de gymzaal hebben. 

Al vanaf de kerst erover geklaagd, nu eindelijk gemaakt. 

Simon: het motortje van de tumblingbaan is waarschijnlijk. 

Op de stereo  zat 3 jaar garantie, dus kregen die vergoed. 

Karien: wanneer stopt het gymseizoen? De eerste week van juni heeft groep 8 kamp, dus eind mei 

stoppen. 

Braderie is pas 22 juni, dus daar hoeft niks voor gedaan te worden. 

Wanneer beginnen we weer na de vakantie? 1 week school en dan weer starten, net als voorgaande 

jaren. 

10. Sluiting. 

Karel sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en wel thuis! 


