SKVA
Notulen Algemene Ledenvergadering
Datum
Voorzitter
Aanwezig

4 november 2019. KKC, Amstelveen
Piet Hoek (tevens notulist)
Bianca, Nils, Nico (KasCo), Michela, Patrick en Issabella, Manuel en Diego,
Miranda, Jolanda, Aldo.

1. Ingezonden stukken


Email van Nico mbt. Commentaar op financiële overzicht (zie 4).

2. Terugblik op het afgelopen seizoen




De notulen van de vorige ALV 2018 zijn doorgenomen en worden goedgekeurd.
Het aantal leden is het afgelopen jaar sterk teruggelopen tot onder de 30.
Club evenementen: Nieuwjaars-etentje en het pannenkoeken etentje weer geslaagd.

3. Presentatie Jaarverslag penningmeester





Lichte stijging van verenigingskosten, maar daling van zaalhuur. De financiële buffer
is door bezuiniging op met name de uitgaven van leskosten rond de streefreserve van
€5000,- uitgekomen. Bianca en Michela zijn content met de eerlijke verdeling van het
beschikbare lesgeld.
De belastingdienst heeft de overzichten van de afgelopen jaren beoordeeld. We zijn
een niet commerciële vereniging en dus niet belastingplichtig.
Nils heeft het verslag op duidelijke wijze toegelicht en wordt wederom bedankt.

4. Verslag door KasCo en goedkeuring jaarverslag




De opmerkingen van de KasCo zijn via mailwisseling naar de penningmeester
afgestemd. De inkomsten en uitgaven zijn terdege gecontroleerd (en voor eenieder
altijd ter inzage). De KasCo gaat akkoord met het jaarverslag.
De samenvatting 2019 wordt op de website gezet.

5. Presentatie en goedkeuring begroting komend seizoen





Het ledenaantal is momenteel 34, om financieel gezond te blijven zijn er 40 nodig.
‘Aparte training’ op lesavond a maximaal €50/avond. Actie: Piet ‘Aikido’.
Benodigde upgrade van de website (via tennismaatje Piet): begroot €100.
Helaas kunnen we niet naar de goedkopere zaal KKC uitwijken tijdens de examens
vanwege de klimwand en mogelijk valpartijen. Wel tijdig naar andere locatie vragen.

6. Vooruitkijken volgend seizoen






Aanwas nieuwe leden is nog steeds dringend nodig!
Michela: contact opnemen met de gemeente mbt. vergoeding contributie/stadspas.
Jaarlijkse activiteiten behouden: Sushi eten met nieuwjaar en de Japannekoeken.
Agerbeekcup gaat 2020 door (echter hulp van meerdere clubs nodig: weinig animo).
Spirit toernooi: 26 nov; examens 7 dec en begin juni op een zaterdag.
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7. Bestuur en kascommissie
Bestuursleden Piet: secretaris, Bianca: algemeen bestuurslid, Nils: penningmeester
Communicatie Bianca: Facebook/Instagram; Michela: e-mail/whatsapp; Miranda: website
Kascommissie Nico, Koen

8. Rondvraag
Nico

EHBO-kits: per direct besteld door Nils.

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

Aktiepuntenlijst
Naam
Piet

Bianca
Michéla
Nils
ALLEN

Onderwerp
Overzicht trainingen (Johny en Bianca)
‘Aikido training regelen
Website updaten
Nieuwjaars-etentje regelen
Uitwijklocaties tijdens examens tijdig regelen
Contact met gemeente over vergoeding contributie/stadspas
ING: tenaamstelling SKVA overzetten van Alex naar Nils
Zorg voor meer leden om de club te laten draaien !!!

Datum
April
Asap
Januari
1e kwart
Asap
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