
Notulen van de algemene ledenvergadering van 26 september 2021 in het “Hurns Kerkje” 
te Hurwenen. 

 

Aanwezige bestuursleden: Martha van Drunen, Anne-Marie Juijn, Trudie Vlek 

Ondersteunende bestuursleden: Hennie ter Heege, Mecheline van Heck 

Nieuwe secretaresse: Linda van der Sluijs 

Aanwezige leden/ouders van leden: 2 

 

Opening: 

Voorzitter Trudie Vlek heet iedereen van harte welkom op de jaarlijkse ledenvergadering. 
Onze voorzitter Guido Vlek heeft door ziekte op moeten geven, Trudie wil de resterende 2 
jaar van de bestuurstermijn interim voorzitter zijn. 

 

Notulen van de algemene jaarvergadering van 2020: 

De notulen staan ter inzage op de website, de notulen worden goedgekeurd. 

 

Jaarverslag penningmeester/accountant 2020: 

Anne-Marie licht de winst- en verliesrekening over 2020 toe. 

We hebben een negatief resultaat van € 623,-- Door het coronavirus konden we een groot 
deel van het jaar geen lessen geven, we hebben die periode daarom geen contributie geïnd 
bij onze leden. Het gemis aan inkomsten is gecompenseerd door een bijdrage vanuit het 
RVO van € 4.000,-- en een restitutie van de zaalhuur van € 1.325,-- 

De winst- en verliesrekening wordt goedgekeurd. 

 

Begroting voor 2021: 

Gedurende de corona periode hebben wij het ledenaantal stabiel weten te houden, mede 
doordat er geen contributie geheven is. Zonder corona zou de begroting € 0,-- zijn, nu 
verwachten we een negatief resultaat van € 800,--, doordat we andere zalen voor de jeugd 
hebben moeten huren, die veel duurder waren.  

Drie bestuursleden hebben hun medewerking verleend aan de verkiezingen van maart 2021 
om geld in het laatje te brengen. 

Om onze financiële positie te versterken organiseren we In oktober 2021 weer een appel- en 
perenactie. 

 

 



 

Aftredend secretaris Martha van Drunen:                                                             

Martha heeft zich vele jaren als secretaresse voor Trios ingezet, ze heeft nu besloten haar 
functie neer te leggen. Gelukkig blijft ze wel beschikbaar als ondersteunend bestuurslid, 
zodat haar kennis en vaardigheden voor Trios niet verloren gaan. 

Dank je wel Martha voor de vele werkzaamheden die je voor Trios verricht hebt. 

 

Verkiezing nieuwe secretaris: 

Linda van der Sluijs heeft zich beschikbaar gesteld, wij zijn blij dat zij zich als secretaresse wil 
inzetten voor Trios. De vergadering kiest Linda als onze nieuwe secretaresse. 

 

Jaarverslag gymnastiek 2020: 

Charlene geeft les aan de meisjesgroepen, turngroep en 1 damesgroep. Martha leest haar 
verslag voor, dit is als bijlage toegevoegd. 

Dank je wel Charlene voor je duidelijke verslag 

 

Bas geeft les aan de jongensgroepen en verschillende damesgroepen. Linda leest zijn verslag 
voor, dit is als bijlage toegevoegd. 

Dank je wel Bas voor je heldere verslag 

 

Jaarverslag volleybal 2020: 

Erik geeft les aan de volleybalgroep. Mecheline leest zijn verslag voor, dit is als bijlage 
toegevoegd. 

Dank je wel Erik voor je duidelijke verslag. 

 

Rondvraag: 

- De gymzaal is op woensdagochtend niet meer beschikbaar voor Trios. We geven de 
desbetreffende damesgroep nu op dinsdagochtend les 

- De statuten zijn bevestigd bij de notaris en gedeponeerd bij de KvK 
- Wij vragen alle leden (dus niet alleen de jeugd) om appels- en peren te verkopen. De 

leden bezorgen de verkochte appels en peren zelf. 
- Ten aanzien van de corona app voor toegang in de zaal: het RIVM geeft geen 

richtlijnen voor sporters, wij gaan dus niet werken met de QR code.  
- Wij zijn niet uitgenodigd door de gemeente voor het opruimen van de troep langs de 

Waal, we hadden ons wel aangemeld maar zijn uitgeloot. 
- Charlene gaat in oktober beginnen met peutergym zonder ouders op vrijdagmiddag 

voor de kleutergym.  



 

 

Sluiting: 

De vergadering wordt in verband met het afscheid van Martha feestelijk afgesloten met een 
hapje en een drankje. 

 

Notulist 

Mecheline van Heck 


