SKVA
Notulen Algemene Ledenvergadering
Datum
Voorzitter
Aanwezig

27 november 2018. KKC, Amstelveen
Piet Hoek (tevens notulist)
Bianca, Nils, Nico en Koen (KasCo), Michela, Fam Albert, Fam Pepe, Miranda,
Johny, Jolanda, Jasper.

1. Ingezonden stukken
Email van Alex waarin hij aangeeft dat formeel het financiële overzicht niet op tijd
beschikbaar was. Opmerking bestuur: wegens de overdracht van de financiën aan de
nieuwe penningmeester is hier enige vertraging in ontstaan.

2. Terugblik op het afgelopen seizoen




De concept notulen van de ALV 2016/2017 vorig seizoen worden goedgekeurd.
Helaas is het aantal leden het afgelopen jaar sterk teruggelopen.
Mooie momenten van de club afgelopen seizoen waren het nieuwjaars-etentje
(japans), het pannenkoeken etentje en een mooie plek bij de Agerbeekcup.

3. Presentatie Jaarverslag penningmeester




Matthijs wordt wederom hartelijk bedankt voor de inzet, ondanks dat hem de tijd
eigenlijk ontbrak. Nils heeft het stokje overgenomen en op een duidelijke wijze het
overzicht besproken. Het jaarverslag is vanwege de overdracht en de ontstane
vertraging hierdoor niet vooraf voorgelegd aan de leden (Matthijs en Alex hebben
bedankt voor hun taken binnen het bestuur).
De financiële buffer is gedaald beneden de streefreserve van €5000,-

4. Verslag door KasCo en goedkeuring jaarverslag
De opmerkingen van de KasCo mbt het up-to-date maken van de ledenadministratie en
de info naar de penningmeester mbt aan- en verkoop van SKVA arikelen zijn besproken.
De inkomsten en uitgaven zijn terdege gecontroleerd (en voor eenieder ter inzage). De
KasCo gaat akkoord met het jaarverslag. De KasCo heeft met de penningmeester
afgesproken dat er in februari en augustus een financieel overzicht wordt overlegd.

5. Presentatie en goedkeuring begroting komend seizoen





Vanwege de slechte financiele situatie hebben Bianca en Michela afgezien van
lesgeld over vorig seizoen: hulde!
De Kasco stelt voor om de begroting voor komende seizoenen sluitend te maken
door het resterende saldo van Inkomsten minus zaalhuur (en overige kleine uitgaven)
te gebruiken voor het lesgeld. Het lesgeld zal naar rato worden verdeeld over
diegene die lesgeven (eea. zal nader worden uitgewerkt ivm. reiskosten en met de
trainers worden besproken). Jim en Max zal worden gevraagd of slechts een van
beide afwisselend 1x/maand de les kan verzorgen.
‘Aparte training’ op lesavond a maximaal €50/avond. Actie: Piet ‘kick boxen’.
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Het uitgebreide pakket ‘Allunited’ had geen toegevoegde waarde is beëindigd.
Igv. uitval trainer zal een hogere bander op vrijwillige basis de les overnemen.
De hoogte van de contributie blijft gehandhaafd dit seizoen.
De Begroting 2018/2019 wordt op de website gezet en indien voor half januari geen
commentaar is gekomen, goedgekeurd.

6. Vooruitkijken volgend seizoen






Michela: SKVA WhatsApp groep voor leden Nb. irrelevante informatie voorkomen!
Aanwas nieuwe leden dringend nodig!
Michela zal contact opnemen met de gemeente Amstelveen mbt A’veen sportpas.
Nils kijkt nog naar subsidie mogelijkheden.
Jaarlijkse activiteiten behouden: Sushi eten met nieuwjaar en de Japannekoeken.

7. Bestuur en kascommissie
Bestuursleden Piet: secretaris, Bianca: algemeen bestuurslid, Nils: penningmeester
Communicatie Bianca: Facebook/Instagram; Michela: e-mail; Miranda: website
Kascommissie Nico, Koen

8. Rondvraag
Fam Albert
Fam Pepe
Nico
Jasper

Alternatieve trainingslocatie; Website kan ‘kindvriendelijker’; Jaarlijkse mail
naar leden tbv. update adresgegevens.
kan evt. muziek bij een fundraising event verzorgen; tips voor werving leden
via Instagram;. Kleding met logo: 1x/2 jaar
Beschikbaarheid van aanwezige EHBO-ers en EHBOkits: Michela is EHBO-er;
leden? In het hok is een beperkte kit aanwezig.
Instroomcursus 4 lessen a €20. Fijn dat de bestuursleden zich zo inzetten.

Piet sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de aanwezigheid, inzet en catering.

Aktiepuntenlijst
Naam
Piet
Bianca
Michela
Nils
ALLEN

Onderwerp
Overzicht trainingen deel I (daarna Johny)
‘Kick box’ training regelen
Nieuwjaars-etentje regelen; Instagram reclame
Pakketje AVG en inschrijfformulieren
Informatie vragen bij gemeente Amstelveen over sportpas
Bij KKC informeren of we in naar Gym 3 kunnen uitwijken
ING: tenaamstelling SKVA overzetten van Alex naar Nils
Zoeken naar subsidie mogelijkheden
Zorg voor meer leden om de club te laten draaien !!!

Datum
1e kwart19
Januari
januari
Asap
1e kwart19
Asap
Asap
Asap
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