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Notulen jaarvergadering Sparta jaar 2018-2019
Aanwezig: Janneke, Sander, Susie, Corina EC), Mark (JC), Stephanie, Tara
Afwezig: Kayla en Sigrid : met afmelding
Datum: 27-12-2019
Locatie: Feel Fit Center Malden
1. Opening Vergadering. Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Notulen 2017-2018. Er zijn geen vragen of toevoegingen op de notulen van vorig jaar.
3. Jaarverslag. Kayla heeft het jaarverslag opgesteld, m.b.v. input van de verschillende
werkgroepen en leiding. Dit verslag wordt als bijlage aan de notulen toegevoegd.
4. Verslag kascommissie Heidi Klein Tank en Femke Rutten. Controle is gedaan op 17 december
2019. Begroting van vorig jaar is toegelicht, diverse facturen zijn gecontroleerd en
resultatenrekening is doorgenomen. Kascommissie accordeert de financiën. Penningmeester
documenteert de goedkeuring van de kascommissie. Volgend jaar zal er voor Heidi een andere
ouder gevraagd worden om samen Femke met de kascontrole uit te voeren.
5. Vaststellen jaarrekening van Sparta Nijmegen. De contributie is de belangrijkste
inkomstenbron, daarnaast is de Grote Club Actie (GCA) heel belangrijk. Contributie is op 78 euro
na volledig geïnd. Subsidies voor opleiding zijn toegekend en uitbetaald. GCA was een groot
succes. Lasten: leiding, zaalhuur, juryleden, reiskosten, opleidingskosten, bondscontributie.
6. Vaststellen begroting voor het nieuwe boekjaar 2020-2021. Het bestuur heeft zich vooral
gericht op de contributie, de kosten van de leiding en de zaalhuur.
Begroting van ongeveer 4000 Euro positief.
Voorstel voor contributieverhoging seizoen 2020-2021: volgens inflatie correctie 2,5 %.
Dit wordt afgerond op ronde bedragen. Recreant: 161,50 Euro. Jong talent: 275 Euro. Selectie
417,50 euro. Springgroep: 120 Euro. Extra uur: 120 Euro.
Sponsoring: er wordt opnieuw gekeken of het lukt om een of meerdere sponsoren te vinden.
Afschrijvingskosten zijn nog niet opgenomen in de begroting. Onder andere nodig voor
tumblingbaan. Dit wordt nog opgenomen door penningmeester.
7. Benoeming bestuursleden, werven van bestuursleden. Sigrid wordt bedankt voor de inzet voor
de afgelopen jaren als secretaris. Zij ontvangt een kleine attentie hiervoor. Er zijn 2 nieuwe
bestuursleden toegetreden: Susie Lemain als secretaris en Stephanie Fontein als algemeen
bestuurslid.

8. EC en JC
Mark sluit vanuit JC aan bij vergaderingen. De lijnen zijn heel kort.
Heidi Klein Tank is toegetreden tot EC.
JC heeft 2 nieuwe leden: Ezra en Janne zijn nieuw. Genesis en Vera zaten al in de JC.
Sanne heeft aangegeven ook graag weer te gaan helpen. Voorstel voor werving nieuwe leden JC
om de leeftijd wat omlaag te leggen, vanaf voortgezet onderwijs.
Ook de EC kan nieuwe hulp gebruiken bij het organiseren van de jaarlijkse activiteiten
9. Ingekomen voorstellen
Corina zoekt naar een manier om te communiceren wie er hulp komt bieden bij activiteiten. Er
wordt een aantal voorstellen gedaan.
10. Rondvraag:
Corina: wordt er nog een vergadering met de afvaardiging van alle disciplines gepland?
Ja: deze wordt gepland: Actie: Tara.
Voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de komst.

