Trim Je Mee
Verslag van de Algemene Vergadering,
gehouden op donderdagmiddag 22 oktober 2019
in Dorpshuis “De Kiekenhof” te Nieuwehorne
Opening door de voorzitter Meindert de Haan,waarbij hij de aanwezigen een hartelijk welkom heet.
De voorzitter maakt zich erg bezorgd over de terugloop van het ledental.
Over 2 jaar bereiken wij het 40 jarig bestaan van onze vereniging.
Hopelijk kunnen we ook het 50 jarig bestaan vieren.
Aan de leden zal per circulaire worden gevraagd om leden te winnen.
Tevens zal in de nieuwe gemeentegids van Heerenveen onze vereniging worden opgenomen.
Van het ziekenhuis De Tjongerschans mag helaas weinig response worden verwacht.
Bericht van verhindering is ontvangen van de heren K. v.d. Wey, A. Weda, D. Vogel en de dames Z. de
Haan, T. Hoekstra en L. Veenstra.
Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen.
Het verslag van de vorige Algemene Vergadering van 1 november 2018, alsmede het jaarverslag
2018-2019 worden goedgekeurd met dank aan de secretaris.
Het financieel verslag wordt door de voorzitter toegelicht aangezien de penningmeester door
omstandigheden iets later zal komen.
De exploitatie rekening van het afgelopen jaar toonde een mooi overschot mede door de
sponsorinkomsten en de hogere bijdragen van verschillende leden.
Dit wordt zeer op prijs gesteld en hiervoor is dan ook een dankwoord op zijn plaats.
Verslag van de kascommissie door L. Marico.
Hij stelt de vergadering voor om de boekhouding over het boekjaar 2018-2019 goed te keuren
en decharge te verlenen aan het Bestuur met betrekking tot het gevoerde financiële beleid en
beheer in dit boekjaar. Dit wordt met algemene stemmen aangenomen.
Ook volgend jaar blijft de kascommissie bestaan uit de heren L. Marico, J. Kranendonk en J. Renema.
De begroting 2019-2020 wordt door penningmeester W. Veldhuizen toegelicht.
Bestuursverkiezing.
Aftredend is Theo Huizinga, hij is herkiesbaar en wordt met algemene stemmen herkozen.
Voor de te houden evenementen in het nieuwe kalenderjaar worden suggesties van de leden
gevraagd.
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
De voorzitter sluit de vergadering en vervolgens wordt er nog gezellig nagezeten met een hapje en
een drankje, en worden er nog 3 rondjes bingo gespeeld met leuke prijsjes.
Theo Huizinga,
secretaris.

