Notulen Algemene Ledenvergadering 2018 van de Vereniging Gehandicapte Wintersporters
welke werd gehouden op 14 oktober 2018
Plaats: gebouw KLPD, Driebergen.
Aanvang: 14.00 uur
Aanwezig van de leden:
Aanwezig van het bestuur:

Afwezig met kennisgeving:
Verslag:

28 personen
Anneke van den. Berg (voorzitter), Leo Plak
(penningmeester), Luc Flamand, Rob Reijmers,
Pieter Hanegraaf (leden)
Eugénie Klok (secretaris)
Marijke Ruiter

1. Opening
Anneke opent de vergadering om 14.00 uur en heet iedereen van harte welkom. Er
wordt een minuut stilte gehouden ter herdenking aan Eef Mokkink en Kiki Koch.
2. Notulen van de vergadering van 8 oktober 2017
a Punt 9b Kandidaat bestuurslid: Nienke Voerman, zij is niet aanwezig bij de

vergadering, heeft schriftelijk een aanvulling op de notulen ingebracht. Deze wordt
door Luc Flamand voorgelezen. Zij verzoekt de notulen te wijzigen in het
onderstaande:
Nienke Voerman is vorig jaar als kandidaat bestuurslid bij het bestuur gekomen,
maar zal niet toetreden tot het bestuur. Anneke bedankt haar voor haar inzet met
een mooi boeket. Vanuit de vergadering komt de vraag waarom zij geen bestuurslid
wordt. Nienke licht toe: “Vorig jaar heb ik me bij het bestuur gemeld als kandidaat
bestuurslid. Omdat ik al taken, die formeel bij het bestuur thuishoren, in beheer heb
en daarnaast goed op de hoogte ben van vele zaken en processen die binnen de
vereniging spelen. Ik hoopte een ‘betere brug’ te maken vanuit de praktische
uitvoering (commissies en activiteitenleiders) naar het bestuur.
Voorafgaand is er afgesproken dat dit een proefperiode betreft: het moest blijken
hoe de samenwerking tussen Luc en mij binnen het bestuur zou zijn en hoe de
andere bestuursleden dit ervaren. Na 1 jaar is er geëvalueerd en gesproken over de
bestuurssamenstelling.
Voor zover ik weet is gebleken dat Luc en ik zeker geen blok vormen binnen het
bestuur, vaak zaken vanuit een ander perspectief bekijken en verschillende
argumenten in kunnen brengen. Wel is duidelijk geworden dat samenwerking met
een ander bestuurslid niet werkt. Voor mij is het belangrijkste dat ik positieve
energie uit het VGW vrijwilligerswerk haal, met de huidige bestuurssamenstelling is
dat niet het geval. Dit is besproken binnen het bestuur en er is besloten dat zij in de
huidige samenstelling verder gaan.
Voor de toekomst zal ik me houden bij de officiële taken namens de
begeleidercommissie, daarnaast skilessen geven en Luc blijven ondersteunen met de
administratie voor de materiaalcommissie.
Inmiddels is de werkoverdracht gedaan, ik wens het bestuur veel succes.”

b

Er waren geen verdere op- en/of aanmerkingen op de notulen.

3. Mededelingen en correspondentie met betrekking tot deze vergadering
Er zijn geen mededelingen en er is geen correspondentie ontvangen die bij deze
vergadering aan de orde moet komen.
4. Financiën en Algemeen jaarverslag
a. Algemeen jaarverslag.
1. Anneke geeft een korte toelichting op het algemeen jaarverslag en bedankt iedereen
voor zijn/haar inzet en bijdrage aan de VGW.
2. De kaderdag was een groot succes. De aanwezigen hebben, aan de hand van
stellingen, gediscussieerd over het beleid voor de komende jaren. De uitkomsten van
deze dag zullen verwerkt worden door de werkgroep ‘beleidsplan’. Deze werkgroep
zal i.o.m. het bestuur een nieuw beleidsplan opstellen. Inmiddels is is de werkgroep al
een paar keer bij elkaar geweest en staat een nieuw beleidsplan al een klein beetje in
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de steigers. Het is de bedoeling begin 2019 het plan aan het bestuur aan te bieden
en volgend jaar op de agenda van de ALV te zetten ter goedkeuring.
3. Onder het kopje reizen staat de zin “Een marktonderzoek …etc”. Deze zin is per
abuis in het jaarverslag terecht gekomen.
b. Bijlage bij het financieel jaarverslag verenigingsjaar 2016-2017
Tijdens de ALV 2017 kon geen decharge worden verleend aan de penningmeester
vanwege onduidelijkheid bij de staande reis in 2017. Paul de la Combé heeft hierover
toen vragen gesteld. De penningmeester heeft dit nu uitgezocht en met Paul
besproken:
1. Het verschil zat men name in ontvangen subsidie van de Hoogstraat. Het was niet
duidelijk hoe de verdeling was over de staande- of kinderreis.
2. Verder zijn de onduidelijke betalingen nu goed in de boeken gekomen.
3. De balans was niet sluitend. Er zat een fout in de berekening bij het Tuurfonds.
De vraag wordt gesteld of het Tuurfonds of Stichting Tuur is. Het is Tuurfonds.
Na deze uitleg en toelichting wordt het financieel jaarverslag 2016-2017 goedgekeurd
en wordt de penningmeester alsnog decharge verleend.
Financieel jaarverslag verenigingsjaar 2017-2018
1. Het Tuurfonds heeft nu al (14-10-2018) 10 aanvragen ontvangen. De pot is bijna
leeg. Het Tuurfonds bepaald onafhankelijk wie een bijdrage krijgt van de reissom van
een reis. Reisleiders krijgen niet meer te horen welke deelnemer een bijdrage uit het
Tuurfonds krijgt. Dit vanwege de privacybescherming. Alle informatie over het
Tuurfonds staat op de website van de VGW.
2. De inning van de contributie loopt goed, er zijn meer leden, daardoor is de contributie
opbrengst ook hoger. Ook betaling van de contributie met een automatische incasso
werpt zijn vruchten af. Het overgrote deel van de leden maakt van deze
betaalmogelijkheid gebruik.
3. Er zijn verdere geen vragen over het jaarverslag, het jaarverslag 2017-2018 wordt
derhalve goedgekeurd.
Verslag Kascontrole commissie
De kascommissie heeft bestaan uit Antonio Hilhorst en Oscar van Vonderen.
De kascommissie heeft de financiën gecontroleerd en heeft geen bijzonderheden
gevonden.
Begroting 2018-2019, ter vaststelling
1. De vraag wordt gesteld waarom de algemene kosten in de begroting zijn verhoogd.
Antwoord van de penningmeester: bepaalde -kosten, die voorheen onder de
commissies vielen, zijn nu opgenomen in de post algemene kosten.
2. Onder PR (saldo commissies) is een stelpost voor de nieuwe website opgenomen.
Instellen nieuwe kascontrolecommissie
Lucie Spee en Antonio Hilhorst vormen de kascommissie voor de komende ALV.
5. Toelichting SGW bestuur
1. Rob Thijssen, voorzitter SGW, geeft een toelichting op de financiën en de plannen
van de SGW.
2. Financieel staat de stichting er goed voor. Er wordt ook dit jaar weer geïnvesteerd in
skimateriaal.
3. Met de Wolfskamer is de SGW in overleg over uitbreiding van de Skiosk. Door
toegenomen activiteiten en hoeveelheid materiaal is uitbreiding zeer gewenst.
Wanneer de Wolfskamer meewerkt, zal de Skiosk ongeveer twee maal zo groot
worden als nu.
4. Marjolein Reiss wordt specifiek bedankt voor haar inzet in de materiaalcommissie.
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6. Invoering AVG
Het bestuur volgt de richtlijn zoals is opgesteld door de NSkiV. Er zal een stappenplan
voor de invoering van de AVG worden opgesteld. Cynthia van der Winden en Marijke
Ruiter willen het bestuur bij de realisatie van het stappenplan helpen.
7. Bestuursverkiezing
a. Aftreden bestuursleden
Eugenie Klok (secretaris) treedt af en is niet herkiesbaar
Leo Plak (penningmeester) is aftredend en herkiesbaar
Anneke van den Berg is aftredend als voorzitter en hiervoor niet herkiesbaar. Zij is wel
beschikbaar als secretaris.
Leo en Anneke worden herkozen door de vergadering.
Eugenie wordt hartelijk bedankt voor haar inzet als secretaris. Zij is niet aanwezig, het
bestuur zal haar binnenkort op gepaste wijze bedanken.
b. Voorstel nieuwe bestuursleden
Peter Nijman - voorzitter van de VGW.
Erik van Winkoop – algemeen bestuurslid
Anneke van den Berg - secretaris
Peter en Erik worden gekozen in het bestuur in genoemde functies.
Peter stelt zich voor, en vertelt over zijn motivatie voorzitter te worden in een erg leuke
Powerpoint-presentatie.
Erik stelt zich voor, hij vertelt dat hij nog binnen het bestuur zal kijken wat goed(e)
ta(a)k(en) voor hem zijn.
8. Rondvraag
Ferna van der Schaaf dankt het bestuur voor de bloemen die zij en Rini hebben
ontvangen vanwege de gezondheidsproblemen van Rini. Het gaat redelijk met Rini,
maar heeft nog een lange herstelperiode te gaan.
9. Sluiting
Om 15.50 uur sluit Anneke, namens de nieuwe voorzitter Peter Nijman, de vergadering.
De volgende ALV wordt gehouden op zondag 13 oktober 2019.
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