Locatie: De Veluwse Poort
Datum: 11 mei 2022
Tijd: 20:00 – 21:00

Algemene ledenvergadering
I. Opening
De Voorzitter opent de vergadering met een dankwoord:
Ik ben trots op dit bestuur, bestaande uit vrijwilligers. Ik ben trots dat ik met hun mag werken.
Ik ben trots op dat ik bij Gelregym ben.
Ik ben trots op dat ik met een goede groep leiding mag werken.
Ik ben trots op dat we fouten kunnen maken, dat kunnen toegeven en verbeteren.
Ik ben trots op dat we aan de wedstrijden mee kunnen doen.
Ik ben trots op dat er weer een kamp aan komt en dat dit door de leiding is opgepakt.

II. Notulen vorige algemene ledenvergadering.
Hier is geen officiële notulen van.
III. Bestuurswisselingen
- Kelly is ingetreden in de functie als Secretaris en heeft dit in maart 2021 overgenomen van
Linda.
- Manon is ingetreden in de functie activiteitenbegeleiding en is de schakel tussen de leiding en
het bestuur, als het om activiteiten gaat.
Manon heeft privé een drukke tijd en doet even een stapje terug. We gaan werken aan
duidelijkheid en het afronden van actiepunten.
- Het bestuur heeft de behoefte aan nieuwe bestuursleden. Als er nu een bestuurslid weg valt,
kan dit niet opgevangen worden.
IV. Financiële jaaroverzicht
Over 2021 zijn de totale uitgaven € 3.190,- hoger geweest dan de inkomsten.
Dit komt vooral doordat we begin 2021 een lagere contributie hebben geïnd i.v.m. corona.
Daarnaast hebben we hogere loonkosten en zaalhuur gehad.
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V. Vaststellen budget en contributie
In 2023 verwachten we dat de inkomsten en uitgaven gelijk zullen zijn. Dat jaar zal er ook weer
een uitvoering georganiseerd gaan worden.
De contributie zal per 1 januari 2023 geïndexeerd worden met 2,5%.
VI. Activiteiten
- Er is een jaarkalender opgesteld, waar alle activiteiten in vermeld zijn.
- De volgende activiteiten staan voor dit 2022 op de planning:
o Kamp
–
4 en 5 juni 2022
o Kampdag
–
24 september 2022
o Onderlinge wedstrijden –
Data volgt na de zomervakantie
o Sinterklaas
–
28 november 2022
- Het draaiboek voor het kamp is af, enkel de spellen moeten nog ingeleverd worden. Het kamp
vindt plaats op 4 juni vanaf 9:00 uur en 5 juni tot 15:00 uur.
VII. Veranderingen afgelopen jaar
Afgelopen jaar hebben we veel energie gestoken in het promoten van Gelregym.
Zo is er een nieuwe website en facebook gekomen.
Tevens hebben we bidons en T-shirts van Gelregym uitgedeeld aan onze leden.
VIII. Rondvraag
Vraag; Is er veel bereik op facebook? Het zou leuk zijn als er ook meer informatie over de lessen
gedeeld wordt.
Antwoord; Het is heel wisselend hoeveel bereik we hebben met facebook. Het is een goed idee
om daar breder op in te zetten. We gaan kijken naar stukjes over de lessen en foto’s plaatsen over
de activiteiten.
Opmerking; De peutergroep is flink gegroeid, ouder vindt het leuk om dit te zien. Maar vraagt zich
af of we die groep nog meer kunnen promoten. Misschien is het mogelijk om iets met een BSO te
doen of eventueel kijken voor een naschoolse activiteit bij de Akkerschool. Tevens misschien een
idee om volgend jaar mee te doen met de verenigingsdag.
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Opmerking; De EHBO koffer moet vernieuwd worden. Er wordt aan Diana gevraagd om dit weer
op te pakken.
Opmerking; Mogelijk kunnen we volgend jaar kijken naar een sponsorloop of (koek)actie.
Opmerking; Wij bieden kinderen uit Oekraïne de mogelijkheid om met de gelrepas mee te
sporten bij Gelregym.
Opmerking; Tijdens de avondvierdaagse is er geen training.
IX. Afsluiting
Vergadering afgesloten om 21:00.

