
Verslag Algemene Leden vergadering 
 Sport Vereniging Serooskerke d.d. 25-09-2019   
Aanwezig: Betsy, Melanie, Janny, Ans, Jerina, Lisette, Angela, Nicolette, Yvonne en Diana 
Afwezig met kennisname: Ingrid, Jeroen/Janine, Marco  

1. Opening 
Ans opent de vergadering om 19:35 uur. 

2. Notulen vorige ALV 
* er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen. 

3. Jaaroverzicht 2017/2018 
* Ans deelt een papieren versie uit van het jaarverslag (Bijlage I). Hierop zijn geen op- of 
aanmerkingen. 

4. Financieel jaarverslag 
* Verslag kascommissie, Peter en Betsy hebben meegekeken en akkoord gegeven. De 

penningmeester is hierbij gedechargeerd. 

* Vaststellen kascommissie 2019/2020 

* Peter wil volgend jaar nog een keer in de kascommissie en er zal iemand anders worden 
gevraagd als 2e commissielid. 

5. Bestuur 
* Rooster van aftreden; Marloes is aftredend en niet herkiesbaar. Zij wordt bedankt voor haar inzet 

voor de vereniging de afgelopen jaren. Achter de schermen zal ze als adviseur beschikbaar 
blijven aangaande gemeentelijke zaken/plannen. 

* Ans en Janny zijn aftredend en wel herkiesbaar, zij geven aan nog een termijn aan te willen 
blijven.  

* Yvonne Goudzwaard is gevraagd om toe te treden als bestuurslid. Zij wil dit graag doen en  
wordt unaniem gekozen. 

6. Planning komend seizoen 
* Volleybal doet mee aan de bedrijfscompetitie, Turnen doet mee aan de Jeugd Turn Competitie en 

de dansgroepen gaan zich inschrijven voor de demo. 

* In de herfstvakantie, de voorjaarsvakantie en in de meivakantie zal weer een jeugdactiviteit 
georganiseerd worden. In de kerstvakantie is er een oliebollen-toernooi van de volleybal. 

* Op 6 juni is de showavond van de dansgroepen met, net als vorige keer, medewerking van Dans 
MoTiVation uit Middelburg. 

7. Vaststellen contributie 2019/2020 
* Het bestuur vraagt toestemming om de contributie met € 2,50 te verhogen. De contributie voor 

een 2e sport zou ook graag verhoogd worden met € 2,50. De aanwezige leden gaan akkoord met 
dit verzoek. 

* Een speciaal verzoek wordt neergelegd om voor groepen die anderhalf uur trainen met een 
trainer de contributie te verhogen met € 25,00. Dit verzoek wordt zonder tegenargumenten 
aangenomen. 

8. Rondvraag 
*

9. Sluiting 
* Ans sluit de vergadering om 19:58 uur.


