Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Gymnastiekvereniging
Avanti te Voorschoten gehouden op 14 december 2017
Aanwezig: Hans de Jong, Nathalie van Dorp, Caroline Meershoek, Joop
Mooij, Agnes Oudshoorn, Henriëtte van der Ploeg(notulist), Bettie de
Ridder en Natascha de Ridder.
Afwezig m.k.: Femia de Jong en Ellen Mooyman.
1. Opening en mededelingen
Joop opent de 64e ledenvergadering en heet alle aanwezigen van harte
welkom. Joop denkt aan - en herdenkt de ereleden die er helaas vandaag
niet bij (meer) kunnen zijn.
Joop vraagt of de aanwezigen een aanvulling op de agenda hebben. Er
zijn geen aanvullingen, de agenda wordt vastgesteld. Er wordt een
leespauze ingelast om de vergaderstukken te lezen.
Er zijn geen mededelingen.
2. Vaststellen notulen ALV van 8 december 2016.
De notulen worden vastgesteld.
3. Jaarverslagen verenigingsjaar 2016-2017 en verslag kascommissie
Verslag secretariaat:
Het verslag wordt aangenomen, met dank aan Henriëtte voor het maken
van het verslag.
Financieel verslag:
Hans geeft een korte toelichting en uitleg.
- De inkomsten zijn gestegen i.v.m. de verhoging van de contributie.
- De uitgaven zijn ook gestegen door verhoging van de zaalhuur en de
bondscontributie.
- De zaalhuur gaat ieder jaar geleidelijk aan omhoog.
- De post jeugdactiviteiten heeft een behoorlijke reserve, Hans geeft aan
dat als er een jeugdactiviteit is of georganiseerd wordt, het vanuit dit
budget bekostigd kan worden.
- De tekorten worden steeds kleiner.
Verslag van de kascommissie:
Ellen geeft een toelichting. De boekhouding is door Hans wederom keurig
bijgehouden en op orde. De kascommissie heeft geen opmerkingen of
aanbevelingen.
De penningmeester wordt decharge verleend.
4. Bestuurssamenstelling en benoeming
Aftredend bestuurslid is Henriëtte van der Ploeg. Henriëtte is herkiesbaar
en wordt opnieuw benoemd.
5. Begroting seizoen 2017-2018 en contributieverhoging

Hans geeft een toelichting.
- De huur van de zalen wordt jaarlijks verhoogd, dit gaat geleidelijk.
- In verband met de toegenomen kosten is het voorstel de contributie te
verhogen met € 2,00 per lid per jaar voor de leden t/m 17 jaar en de
leden vanaf 18 jaar. Voor 3e kinderen uit een gezin, de trimgroep, het
lesgeld voor de extra lessen en donaties; €1,00 verhoging.
Dit voorstel wordt door de vergadering geaccepteerd en de begroting
wordt aangenomen.
6. Portretrecht
Het portretrecht geldt niet alleen voor de website maar voor alle
verspreidingen van foto’s en video’s waarop leden te zien zijn (website,
social media, pers, enz.).
Vanuit privacyoogpunt is belangrijk dat de afgebeelde persoon (of zijn
ouders) toestemming geeft voor de publicatie van de foto of video. Je
bent als vereniging verplicht om gehoor te geven aan een verzoek of
verwijdering op grond van de privacywetgeving.
In de huidige folder van Avanti wordt nu het volgende vermeld:
Website: Op de website wordt informatie en foto’s van activiteiten,
wedstrijden, lessen enz, opgenomen. Indien u dit niet wilt dan verzoeken
wij dat schriftelijk aan ons te melden.
Voorgestelde wijziging op inschrijfformulier;
Avanti zal op het inschrijfformulier de mogelijkheid opnemen, waarmee
kan worden aangegeven dat leden of ouders van leden bezwaar hebben
tegen publicatie van verenigingsfoto’s of video’s.
Als standaard geldt dat er geen bezwaar is, tenzij op het inschrijfformulier
wordt aangekruist dat er bezwaar bestaat tegen publicatie.
De nieuwe tekst in de informatiefolder luidt:
Portretrecht
Bij wedstrijden en activiteiten kunnen foto’s of video’s worden gemaakt.
Deze foto’s kunnen worden gebruikt voor website, persbericht, jaarverslag
e.d. Met deze inschrijving verklaart u (of de vertegenwoordiger) akkoord
te gaan met mogelijke publicatie. U kunt schriftelijk bezwaar aantekenen
tegen dit automatische akkoord.
□ Heeft bezwaar tegen publicatie van foto of video (in kader van
portretrecht).
Naam:
Handtekening:
Datum:

Wijziging toestemming:

Jaarlijks zal via de website/nieuwsbrief aandacht worden besteed aan de
gemaakte keuze van het lid of de ouders, bijvoorbeeld: ‘wilt u uw
toestemming intrekken, geeft dit door aan…..’
Bij de contributiekaart van 2018 zal eenmalig een brief toegevoegd
worden m.b.t. de afspraken die bij Avanti zijn gemaakt in het kader van
het portretrecht.
7. Rondvraag
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
8. Sluiting
Joop bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 21.15 uur.

