SKVA
Notulen Algemene Ledenvergadering
Datum, tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezig

28 november 2017, 20:30 uur tot 22:30 uur
Amstelveen, grand café
Jim Agerbeek
Jim Agerbeek, Alexander Best, Bianca de Horde, Nico van der Meij (KasCo),
Michela Keessen, Piet Hoek (tevens notulist)

AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening ALV
Terugblik op het afgelopen seizoen
Goedkeuring notulen vorige ALV
Presentatie Jaarverslag door de penningmeester
Verslag door KasCo en goedkeuring jaarverslag
Presentatie begroting komen seizoen en goedkeuring
Vooruitkijken komend seizoen
Bestuur en kascommissie
Rondvraag

1. Opening ALV
Piet opent de vergadering en heet iedereen welkom. Alex heeft enige tijd geleden
aangegeven de functie van voorzitter niet meer te zullen vervullen. Jim stelt zich
beschikbaar. De leden zijn helaas te laat geïnformeerd, maar mogen natuurlijk altijd
input leveren. Er zijn derhalve geen stukken mbt. de ALV ontvangen. Alexander geeft aan
dat voor een officiële ALV, de leden wel een uitnodiging, agenda, jaarverslag etc moeten
ontvangen. Het bestuur geeft aan dat dit volgend jaar wel weer zal gebeuren.

2. Terugblik op het afgelopen seizoen
•

•

•

Afgelopen seizoen is voortvarend verlopen. Het aantal beginners was, mede door
inzet van Bianca en Michela, hoopgevend voor de toekomst (leve Facebook). Helaas
laten de hogere banders het een beetje afweten.
Mooie momenten van de club afgelopen seizoen waren het eerste Nieuwjaarsetentje in januari (komend jaar: 13 januari), alweer een mooie plek tijdens de
Agerbeekcup en de Japannekoeken.
Helaas heeft Scott de WTKO-organisatie van sensei Richard Amos verlaten.

3. Goedkeuring notulen ALV 2015/2016
De concept notulen van de ALV 2016/2017 zijn vermoedelijk niet aangepast aan de
opmerkingen, maar worden vooralsnog goedgekeurd.
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4. Presentatie Jaarverslag
•

•

Matthijs wordt wederom hartelijk bedankt voor de inzet ondanks dat hem de tijd
eigenlijk ontbreekt. Het jaarverslag is helaas niet vooraf voorgelegd aan de leden.
Nico zal met de penningmeester afstemmen dat er halverwege het seizoen een
overzicht van de financiën ter controle naar de KasCo wordt gestuurd. Actie:
Nico/Matthijs
Het streven is om twee keer de jaarlijkse zaalhuur als reserve aan te houden (ca.
5000,-). Op dit moment wordt daar aan voldaan.

5. Verslag door KasCo en goedkeuring jaarverslag
De opmerkingen van de KasCo zijn besproken. Door de inkomsten en uitgaven goed op
elkaar af te stemmen ziet de jaarlijkse balans er gedegen uit. De KasCo gaat akkoord
(Koen per mail), het jaarverslag is goedgekeurd.

6. Presentatie en goedkeuring begroting komend seizoen
•

•

•
•
•

Het voorstel voor de vergoeding voor Bianca van €10/les is goedgekeurd (met
terugwerkende kracht voor gehele seizoen 17/18). Wellicht kan de post ‘zaalhuur’
enig soelaas bieden (thans €3000 was €2300).
De administratie rondom de WTKO wordt niet meer door SKVA gedaan (alleen de
SKVA-bijdrage ad €45/jr betalen aan BCA/SKCA?). Alex zal dit opnemen met Budo
Centrum Amsterdam of SKCA. Actie: Alex
Nieuwe bank nodig i.v.m. de kosten voor de bankrekening bij de ING? Actie: Matthijs
Optie ‘aparte training’ op normale lesavond a €50/avond blijft gehandhaafd. Actie:
Piet ‘kick boxen’
De Begroting 2017/2018 is goedgekeurd.

7. Aanpassing contributie + lidmaatschap WTKO
•
•

De hoogte van de contributie blijft gehandhaafd dit seizoen.
Ons lidmaatschap bij zowel de KBN als de WTKO wordt ook op de website gezet, met
daarbij de voorwaarden, de kosten en de voordelen leden (Nb. Leden dienen zich
individueel in te schrijven i.v.m. Stages/Dan examens). Actie: Michela

8. Vooruitkijken volgend seizoen
•
•

•
•
•

EHBO-cursus en EHBO-setjes voor leraren. Actie: Piet
Voorgesteld wordt om een SKVA WhatsApp groep te maken voor alle leden om
voornamelijk de last-minute communicatie richting de leden te verbeteren (drukte
parkeerterrein, zaal niet beschikbaar etc.) Nb. strikte regels vooraf opstellen om
‘spam’ te voorkomen.
De donderdag avond moet ook toegankelijk zijn voor lagere banders!
Aanwas nieuwe leden: geen beginnerscursus, wel ‘buddy training’.
Michela zal contact opnemen met de gemeente Amstelveen mbt A’veen sportpas.
Actie: Michela

2

•
•
•

En ook dit jaar willen we onze jaarlijkse activiteiten behouden: Sushi eten met
nieuwjaar en de Japannekoeken.
Kumite: meer aandacht voor kumite-training jeugd/nieuwe leden.
We gaan 2x/jaar het examen afnemen. Dit zal de drempel hopelijk verlagen. Vooraf
opgeven is niet nodig, echter de kans van slagen wordt natuurlijk wel minder.

9. Bestuur en kascommissie
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
PR + communicatie
Kascommissie

Jim (nog te actualiseren)
Matthijs
Piet
Bianca/Miranda: website
Nico/Koen

10. Rondvraag
De vragen uit de rondvraag zijn in de notulen verwerkt. Piet sluit de vergadering en bedankt
iedereen voor de inzet.

Aktiepuntenlijst
Naam

Onderwerp
EHBO-cursus en setjes
Piet
‘kick box’ training regelen
Alexander Lidmaatschap WTKO: administratie bij BCA/SKCA onderbrengen
Lidmaatschap WTKO en KBN op website vermelden
Michela
Informatie vragen bij gemeente Amstelveen over sportpas
Overzicht verstrekken aan KasCo
Matthijs
Nieuwe bank voor rekening met lagere kosten?

Datum
1e kwart18
1e kwart18
1e kwart18
1e kwart18
1e kwart18
Elk ½ jaar
3e kwart2018
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