R.K. Gymnastiekvereniging

O l ym p i a Blerick
Opgericht 1 mei 1903

olympiablerick@gmail.com

VERSLAG JAARVERGADERING 2016 G.V. Olympia Blerick
Vrijdag 17 november 2017 om 20.00 uur bij ’t Raodhoes in Blerick.
1. Openingswoord door de voorzitter
De voorzitter heet de aanwezigen welkom.
Afmeldingen voor vanavond: Wiel Heines, Hans van Rens, Kim Bollen en Fried van
Maasakker.
2. Notulen jaarvergadering 2016:
Verder geen aan- of opmerkingen.
3. Jaarverslag secretaris: De secretaris leest het jaarverslag november 2016 tot en met
november 2017 voor.
4. Mededelingen van het bestuur:
Samenwerking met de 5 verenigingen (nu nog 4 verenigingen) verloopt zéér moeizaam. Er is
momenteel sprake van een nieuwe turnhal (Bakenbos), dit biedt weer meer perspectieven.
Binnenkort zijn er binnen de gemeente weer nieuwe verkiezingen. Er zal ook een nieuwe
wethouder komen. Hoe zich dit verder ontwikkelt m.b.t. Groot Venlo is natuurlijk afwachten.
Olympia staat wel open voor een nieuwe sporthal en meer samenwerking tussen de
verenigingen, maar er zijn ook verenigingen die hierop tegen zijn. Het is in ieder geval
belangrijk dat er meer moet worden samen gewerkt. Jan heeft jarenlang geprobeerd om
kartrekker te zijn, helaas is het hem niet gelukt om de samenwerking tot een goed eind te
brengen.
5. Financieel jaarverslag kascommissie:
Over het financiële jaarverslag 2016 wordt medegedeeld, dat er helaas een verlies is geleden
van ca.€ 3.421.
Dit verlies komt voornamelijk doordat er aan de ontvangsten kant:
 Minder rente is ontvangen van de bank, dit komt omdat de rente in 2016 t.o.v.
2015 nog meer is gedaald.
 We hebben in 2016 minder subsidie ontvangen van de Gemeente Venlo.
 We hebben minder sponsorgelden ontvangen in 2016 t.o.v. 2015.
En aan de uitgaven kant;
 Meer activiteiten hebben gehad in 2016, dat logischerwijs meer kosten met zich
meebrengt.
 De zaalhuur is gestegen in 2016 t.o.v. 2015.
 De afschrijvingskosten zijn iets meer in 2016; dit komt omdat wij in 2015 een ASUS
laptop hebben aangeschaft, en er niet over hebben afgeschreven in 2015. Deze
afschrijvingskosten zijn terugwerkende kracht in 2016 meegenomen.
 We hebben in 2016 Olympia pennen aangeschaft.





We hebben in 2016 hogere kosten gehad m.b.t. KNGU. Dit komt omdat er diverse
mensen een beweegdiploma hebben ontvangen.
De contributie van KNGU was hoger in 2016 t.o.v. 2015.
We hebben ingeteerd m.b.t. de dansgroepen die veel te klein waren wat meer
kosten met zich meebrengt.

Dit brengt in 2015:
Totaal ontvangsten 2016
Totaal uitgaven 2016
Totaal verlies 2016

€ 25.228
€ 28.649
€ 3.421

Mede door dit financiële verlies willen wij u graag toestemming vragen om de contributie in
2018 met €5 te verhogen.
Desondanks heeft Olympia nog genoeg reserves om het verlies van 2016 op te vangen.
Indien er vragen zijn, kunt u zich bij de penningmeester melden.
De begroting van 2017 is sluitend.

6. Verslag van de kascommissie: John Wolbers en Bertha Lohmans hebben de kascontrole
gedaan bij Ruud Nijssen. Het zag er allemaal prima en verzorgd uit. Ze willen bestuur en de
penningmeester à decharge verlenen.
7. Benoeming: nieuwe kascommissie
Aftredend: John Wolbers. Nieuw lid: Leo Nab.
8. Bestuursverkiezingen:
Aftredend en niet herkiesbaar is: Jan Gelissen.
9. Jubilarissen:
Deze worden beurtelings naar voren geroepen en krijgen bloemen overhandigd.
Niny op het Veld:
12,5 jaar lid.
Marion v.d. Zande:
12,5 jaar lid.
Hanny Beerkens:
12,5 jaar lid.
Els Gelissen:
60 jaar lid.
Wies Boll:
60 jaar lid.
Gerard Lenssen:
70 jaar lid
Mieke Nabben, Gerard Lenssen en Anny Leenen dragen een leuke speech voor aan de
jubilarissen.
10. Rondvraag en sluiting:
Er zijn geen vragen meer. Er zal een foto van de jubilarissen worden gemaakt, daarna
kunnen zij gefeliciteerd worden. Onder aan de bar kan nog iets gedronken worden. Alle
aanwezigen krijgen 2 consumptiebonnen uitgereikt door Ruud Nijssen.
De voorzitter bedankt iedereen voor de opkomst.

