
 

 

 

Notulen algemene ledenvergadering DGC 13 maart 2019  

1. Opening ALV door de voorzitter  

Remko heet iedereen welkom op de ledenvergadering. We zijn blij met de leden die 

aanwezig zijn. Anneke en Ellen zijn vandaag met kennisgeving afwezig. Aanwezig zijn: 

Moeder Sara Mulder, Agneeth van der Burg (moeder van Mark bij Hiddo), Silvie van Luin 

moeder van ?, Diana Pit (moeder Mente Pit), Natascha sinds donderdag Jurylid TD1. 

Gerard van Kuijk, Miranda Tehubijuluw, Gerda Sinnema, Annelies Horenberg, Remko 

Oost, Hiddo Huitema, Alette Wubs, Wia Oost, Tietia de Haan, Baukje Tuinstra, Thomas 

Wiebe Swart en Aukje Salters. 

  

2. Verslag van de kascommissie 

Tietia leest het verslag van de kascommissie voor. 

 

3. Financiën 

Wia licht twee kleine puntjes uit de balans toe. 

En kort de rest van de financiële stukken. 

Sylvie vraagt hoe de verdeling van de materialen geregeld is. Gemeente waar we de 

zalen van huren verzorgd een groot deel van de materialen en specialistische materialen 

zijn van DGC zelf. 

 

4. Contributie 

De contributie blijft gelijk. 

 

5. Bestuurlijke mededelingen 

Alette Wubs is afgelopen jaar toegetreden tot het bestuur. 

Gerard van Kuijk en Karin van de End hebben toegezegd dat ze mee willen kijken in het 

bestuur en kijken of dit voor hen momenteel inpasbaar is in de privésituatie. We zijn al 

heel blij met de intentie. 

Daarmee komt het bestuur op bijna 10 leden op dit moment. Dit heeft alles te maken 

met vooruitkijken. We zijn als zittend bestuur reeds twee en een half jaar actief en na 

vier jaar willen we daar sowieso in rouleren. 

 

Volgend jaar in juni gaan we het NK groepsspringen organiseren. 

 

De activiteitencommissie is net gegroeid met Linda. Hier kunnen nog meer mensen bij. 

De activiteitencommissie vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Het gaat om ongeveer 6 

activiteiten per jaar die georganiseerd worden. Meer mensen zou het werk behoorlijk 

verlichten. Wanneer aanwezigen mensen potentieel geschikte mensen denken te 

kennen graag doorgeven.  



 

 

6. Vaststellen datum ALV 2020 

Woensdag 11 maart 2020 

 

7. Rondvraag  

Hiddo vraagt of we magnesium gezamenlijk inkopen. Dit regelt Aukje altijd en kan Hiddo 

op de Splitting halen. 

Sylvie geeft aan dat de samenstelling van de vergadering tegenvalt. Wij zijn dat helemaal 

met haar eens en Remko vertelt dat hij denkt dat dit komt omdat het grootste gros van 

de vereniging jeugd is. De ouders hebben niet een eerstelijns betrokkenheid. We zijn 

vaak bezig om te bedenken wat de mensen zou triggeren om wel te komen. Karin vertelt 

dat ze de bijeenkomst over de wedstrijd en juryzaken zeer fijn vond. Daar was wel een 

goede opkomst. Voor een volgende keer zou dit een goede combinatie kunnen zijn. 

De persoonlijke benadering en het elkaar kennen is een belangrijke factor voor het mee 

willen werken en denken. Dit geldt zeker voor trainers. 

 

Remko bedankt de mensen voor hun aanwezigheid en inbreng. 

Daarna is er tijd voor een informeel praatje. 


