Notulen Algemene ledenvergadering Spurt`88

18-04-2018

1.Opening: voorzitter Haico heet iedereen welkom en opent de vergadering.
2.Notulen ledenvergadering 29-03-2017: deze notulen worden goedgekeurd.
3.Bestuurssamenstelling:
* Egbert Meilink is na 11 jaar in het najaar van 2017 gestopt als bestuurslid. Hij
wordt bedankt voor zijn inzet voor Spurt`88 en ontvangt een bon en bloemen.
Hij blijft contactpersoon vanuit de City Run met Spurt.
* rooster van aftreden bestuursleden:
Haico – voorzitter en Gea (algemeen bestuurslid)

eind dec.2018

Harry (penningmeester) en Annie (secr.):

eind dec.2019

Robert (jeugd)

eind 2020

Vacant:
Voorzitter, trainerscoördinator, vrijwilligerscoördinator, sponsorcoördinator,
vertrouwenspersoon, vertegenwoordiger van Spurt`88 in de Triatloncommissie.
4.Financiën: Harry geeft uitleg overzicht 2017 en begroting 2018.
Hij beantwoordt vragen. Aantal leden: 359
Conclusie na de uitleg: Spurt`88 is een financiëel gezonde vereniging.
Kascommissie 2017: Gerrie en Herjan worden bedankt en het bestuur wordt
decharge verleend.
Kascommissie 2018: Herjan en Theo Oldehinkel.
5.Terugblik:
- er zijn leuke activiteiten geweest: b.v. verschillende loopjes
- jeugd: het aantal jeugdleden is gegroeid – nu ruim 60 leden.
- sponsorloopgroep op de vrijdagmorgen: 20 leden – succesvol en leuk.

6.Toekomst:
* loopgroepen koesteren/trainerskader borgen
* Clubkampioenschappen 6 okt bij Spurt`88: atletiekonderdelen voor de
jeugd. Voor de lopers: 3 en 5 km loop!
* A.V.G.: privacywetgeving- het bestuur is bezig met borgen. Veel moet
uitgezocht worden: wat houdt deze wet in voor Spurt/wat zijn de gevolgen…..
De leden worden t.z.t. op de hoogte gebracht.
*Bestuur - vacatures…..
7: Financiën: begroting 2018 en handhaving huidige contributie worden
goedgekeurd.
8. Vragen:
1. Berging Spurt`88: er is geen beheerder. Nu blijkt o.a. dat er materiaal voor de
City Run verdwenen is. Wie hebben toegang tot de berging? Trainers en
bestuur Spurt en Rolf.
Actie: Annie zal contact opnemen met Rolf en SSH.
2. Verhuur baan waardoor evt training op de baan niet door kan gaan. Bestuur
doet dit altijd in overleg met de trainers.
3. Feest Spurt – 30 jaar - Voorstel: een feestcommissie samenstellen door uit
elke loopgroep 1 lid te vragen. Laura zet de eerste stap en probeert dit via de
trainersapp voor elkaar te krijgen. Zij inventariseert en koppelt dit terug naar
Jan Hendrik..
9. Afsluiting: Haico bedankt een ieder voor zijn/haar komst en biedt een
drankje aan.

