VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING
2021
Maandag 21 juni 2021 om 19.30 uur in Sporthal De Nije Westermar te
Burgum

Aanwezig: voltallig bestuur, 1 lid en diverse ouders van leden (13)
1. Opening door de voorzitter. Bestuursleden stellen zich even voor.
Definitief vaststellen van de agenda: niemand wenst iets toe te voegen.

2. Financiële zaken
a. Begroting 2020 – 2021 en financieel jaarverslag seizoen 2019 – 2020
Verslag dit jaar in concept op papier en wordt door Corinne en Hilleen
(penningmeesters) uitgelegd. Door de dit jaar ontvangen subsidies hebben we de kosten
goed kunnen dekken. Er zijn extra activiteiten geweest en daar hebben we geen kosten
voor hoeven maken.
b. Verslag kascommissie: is er nog niet, deze wordt gedaan door Elske Kloosterman en
Minke Veenstra wanneer ze tijd hebben. Verslag/rapport volgt binnenkort.
Voorzitter: positief gedraaid, in de begroting van volgend jaar zijn de kosten voor de
leiding verhoogd. Contributie wordt vanaf het nieuwe seizoen voortaan in 11 maanden
geïnd en niet meer in 10 maanden, totale bedrag blijft hetzelfde. Uitleg hoe dit komt;
activiteiten vinden ondertussen ook zeker 11 maanden per jaar plaats, leiding komt over
de vrijwilligersvergoeding heen + nav landelijk onderzoek komen we gelijk met andere
verenigingen. Niet afhankelijk zijn van acties, ook die worden gekoppeld aan een doel.
Dit jaar hebben we enkele keren ter compensatie de contributies gehalveerd vanwege
corona. Complimenten vanuit de aanwezigen aan de leiding dat er het hele seizoen toch
diverse activiteiten aangeboden zijn.
Er zijn verder geen vragen van de online-aanwezigen en een woord van dank aan onze
penningmeesters is wederom zeker op zijn plaats !

3. Overzicht activiteiten Modestoduns
- Sportclub van het jaar in deze gemeente geworden
- On-line lessen opgepakt , verbindingsactiviteiten o.a. bingo en pubquiz
- 5 mei optreden bij Berchhiem
- Opstarten buitenlessen
- Simmerkamp vorig jaar, dit jaar ook (wrsl laatste week zomervakantie)

- Zomer lessen
- Drive-thru met kerst
- Workout cards voor de oudere groepen gemaakt
- Tent plaatsen met uitnodiging van wethouder
- Koningsdag en Pasen activiteiten
- Stay-fit groep opgestart
- Open lessen mogen weer
- Assistentencursus start weer met aantal meiden van onze vereniging
- Dit jaar bestaan we 10 jaar !!
4. Planning 2021/2022
- Show 6 november
- FK organiseren hier in de Nije Westermar eind januari
- Jubileum show → Deckade is het thema , bedoeling is dat alle groepen meedoen, wordt wrls 2
shows met peuters/kleuters in de middag en ’s avonds alle ouderen.

5. Technische Commissie
- Mutaties in de leiding: Alano is gegaan en Laura gekomen. Vraag of er evaluatie komt van de
leden tov leiding: t/m 13 jaar niet, vanaf de t/m 16 jaar wel. Graag weer opgave voor de audities,
vanwege corona en de maatregelen allemaal wat later moeten plannen.
Locaties zijn de Nije Westermar en Molkfabryk.

6. Rondvraag
- Kantinediensten sporthal nieuwe seizoen; Marissa is hierin coördinatrice van onze vereniging
en verteld over het organiseren van het meedraaien van onze vereniging in de vrijdagavond
bardiensten, shifts van 19.00 uur tot 23.00 uur, elke vrijdag. Fijn zou zijn als het een grote poule
is waardoor een ieder misschien maar 1x per jaar zou moeten. Dit levert onze vereniging ook
extra inkomsten op. Insteek is om dit vereniging breed in te zetten en er een verplichting voor
leden/ouders mag er best op is de algemene mening van de aanwezigen.
Minimaal 2 mensen van onze vereniging zijn aanwezig.
- Oproep nieuw lid kascommissie: spontaan meld een ouder zich aan.
- Belronde of op inschrijfformulier is een idee om te pakken bij leden voor extra diverse acties,
een soort vrijwilligerspoule maken.
7. Sluiting om 20.30 uur

