Notulen Algemene Leden Vergadering Fysion; d.d. 18 juni 2018
•

•

Met kennisgeving afwezig; Martin Winterman, Rieke Vliek, Robert Grootenhuis, Tamara
Hartgers, Elsanne Luijmes(schuift later aan) Nienke Ekelenkamp, Manon Snellink, Angela
en Manon ter Harmsel, Emma Jansen, Andre Vliek, Mirko Heuver, Maura Velding, Dee Lin
Holsappel, Marijn Piksen, Marielle van Dam,
Aanwezig; 13 personen (+ 7 personen bestuur)

1) Opening; De voorzitter heet iedereen van harte welkom.
2) Ingekomen stukken; geen bijzonderheden
3) Vaststellen verslag A.L.V. 26 juni 2017; Geen op en aanmerkingen vanuit het publiek. Dus bij
deze gaan deze de boeken in als akkoord.
4) Algemeen Jaarverslag; Het jubileum 5 jaar Fysion werd gevierd.
- Januari; Nieuwjaarsreceptie.
- 14 januari Fysion organiseert de Districtswedstrijd Heren Turnen
- 4 februari; RG Winterdemo
- 4 februari; Unite 1ste op Oost Nederlands Kampioenschap
- 31 maart & 1 april; Grandioze uitvoering met als thema; Bedrijvigheid in Nijverdal. Wim
Slooijer benoemt tot lid van verdienste voor jaren inzet OKK en jurylid voor Fysion.
- 8 april; 13 deelnemers Fysion, finale 5e divisie – Frederieke Rouwenhorst wint brons.
- 6 mei; finale 6e divisie, 5 deelnemers van Fysion – Lieve Machielsen goud op vloer en
brons op brug.
- 13 mei NK 3e divisie, 2 deelnemers van Fysion
- 20 mei Gijs Hegeman deelnemer NK 4e divisie heren turnen
- 20 mei Districtskampioenschappen dames turnen 4e divisie – 5 deelnemers Fysion
- 31 mei Uitreiking Rabobank Clubkasactie EU 1012.86 voor Fysion
- 10 juni Sportpromotiemarkt werd gehouden. Bijna alle disciplines zijn vertegenwoordigt.
- 13 juni Diversity en Unite demo bij start Avond4daagse
- 17/18 juni NK Fantastic Gymnastics Rotterdam – Springselectie en recreatiespringen
waren hierbij vertegenwoordigd. 4 deelnemers van Fysion in de medailles. RG pre
Junioren zilver (dans zonder mat)
- 1 juli RG Clubkampioenschappen Lieke Mars clubkampioen
- 8 juni Gym Clubkampioenschappen – Mijs Overdorp Clubkampioen 2017 – Springen
Clubkampioenen Iris Bolink en Martijn van de Berg
- Acro samenwerking met SVH wordt voortgezet (na 1 jaar samen te hebben gewerkt
iedereen enthousiast)
- Zomerzumba weer georganiseerd
- 2 september fotoshoot voor het COOP fotoboek
- 28 oktober 1e badminton/tafeltennistoernooi voor mensen met een lichamelijke
beperking. Veel animo, een waar succes
- 28 oktober – Spooktocht Fysion
- 1 november start spaaractie COOP plaatjesactie (de actie duurt 8 weken. Een
verzamelboek met ruim 480 plaatjes)
- 3 november uitreiking van de Unive – Dik voor elkaar prijs. Na een spannende
stemmingsronde kwam Fysion op de eerste plaats. Cheque overhandigd EU 15000.Hiervan is oa de Airtrack besteld.

-

4 november – Mirko Heuver, Emma Jansen, Iris Bolink en Maura Velding behalen hun
diploma Niveau 3
25 november – Fysion organiseert districtswedstrijd heren turnen
9 december – NK Groepsspringen, 2e op Pega en 3e op Tafel
16 december – Clubkampioenschappen Acro – Kampioensduo Sterre & Danique
27 december – Springfestijn wederom een mega succes. Ruim 600 springers.

Uiteraard waren er nog meer hoogtepunten en nog meer medailles, waar we als bestuur
natuurlijk ongelofelijk trots op zijn.
5) Financieel jaarverslag;
We beginnen met het resultaat, Eu 7070.- Een goed jaar dus. Dit komt oa door de
georganiseerde evenementen en het organiseren van wedstrijden. Er is meer contributie
binnen gekomen dan begroot is. Dit heeft te maken met het invorderen van de storneringen.
Ook de Uitvoering heeft geld opgeleverd, doordat elke groep een sponsor heeft gezocht. De
koekactie heeft zijn vruchten afgeworpen en zeker ook het Plaatsjesboek van COOP heeft
extra geld opgeleverd. In het boek stonden ook diverse bedrijven die tegen een
sponsorbedrag konden adverteren. De Dik voor elkaarprijs van Unive (EU 15000) staat niet
specifiek op de balans, mede doordat we het bedrag niet in contanten krijgen, maar in
goederen.
In 2017 zijn geen cursuskosten gemaakt. Er zijn geen verder op / aanmerkingen.
Kascommissie; Robert Grootenhuis en Marvin van der Veen hebben de kascontrole
uitgevoerd. Beiden gaan akkoord met de kasstukken. Koert van den Berg en Marvin van der
Veen hebben dit jaar de taak om de kascontrole uit te voeren. (reserve; Arjan Jansen)
6) Bestuursverkiezing; dit jaar geen aftredende bestuursleden. Wel hebben we een nieuw
bestuurslid; Marieke Rolink, zij zal de taken betreffende communicatie oppakken. (opzetten
nieuw beleidsplan, nieuwsbrief etc.) Zij stelt zichzelf even voor.
Geen reacties vanuit het publiek, dus Marieke “WELKOM”!!
7) Jubilarissen 2017, zij zijn in het zonnetje gezet tijdens de nieuwjaarsreceptie
Judith Scholten; 12,5 jaar
Rick Bouwhuis; 12,5 jaar
Annelies Zwijnenberg; 25 jaar
Silvia Otte; 35 jaar in dienst van Fysion
Vanaf 2018 zullen we geen huldigingen meer doen tijdens de ledenvergadering, maar tijdens
een eigen evenement of de nieuwjaarsreceptie.

8) Verenigingsupdate
- AVG, vanaf 25 mei van kracht. Persoonsgegevens beschermt. Voor Fysion zullen er wel
een paar regels gelden. Voornamelijk de foto’s zullen voor ons van kracht zijn. We
kunnen het deels afschermen door via het aanmeldingsformulier hierover te schrijven.
Gerben zal voor onze vereniging het aanspreekpunt zijn betreffende AVG. Voor de
zomervakantie willen we alles uitgewerkt hebben en duidelijkheid geven aan onze TL.

9) Vrijwilliger van het jaar verkiezing; door het bestuur benoemd Nienke Ekelenkamp. Zij
ontvangt vanuit het bestuur een prachtige bokaal. Als trainster actief, en zeker ook als gym
coördinator. Nienke zal ons helaas verlaten als trainster. Ze gaat wonen en werken in
Brabant.
10) Rondvraag
-

-

-

-

Marvin; kunnen we het Fysion-honk niet weer gebruiken? Deze staat toch leeg. Edwin
heeft dit nagevraagd bij Arthur. Op dit moment is Interakt er uit, maar het Kulturhus
zoekt hiervoor een nieuwe huurder. Dus zodra de nieuwe huurder bekend is, zullen we
opnieuw navraag doen.
Kim; Ventilatiesysteem sporthal Kruidenwijk. Is het mogelijk om dit aan te pakken?
Misschien een gesprek aankaarten met de Gemeente? Lekkage zaal 1, we zullen dit ook
meenemen in het gesprek met de Gemeente.
Koert; uitbreiding Sporthal??? De middelen vanuit de gemeente zijn ontoereikend. We
zullen dan zelf als vereniging ook moeten investeren. We houden het warm, maar
voorlopig zullen deze plannen niet verder uitgewerkt worden.
Jolien; op 7 juli vinden zowel de Jazz clubkampioenschappen als de Gym
clubkampioenschappen plaats. Helaas op dezelfde datum. Er is gekeken om dit te
verplaatsen voor 1 van beide, maar helaas. Voor een volgend jaar zal dit niet weer
gebeuren.

Om 21.50 uur wordt de vergadering afgesloten. Bedankt allen voor de aanwezigheid.

