
 

 

Verslag algemene ledenvergadering Sportvereniging Schalkhaar (SvS Gym & 
Dans) via Teams d.d. 23 maart 2021  
 
Aanwezig bestuur:  Dinie Westerhuis-Koldewee (voorzitter), Kitty Heijnen  

(penningmeester), Marian Ellenbroek (secretaris), Jessica Spikker  
(algemeen bestuurslid) 

 
Aanwezige leden:  Dinie Westerhuis-Koldewee, Kitty Heijnen, Marian Ellenbroek. 
 
 

 
 
 
1. Opening  
De voorzitter opent de vergadering en heet de leden van harte welkom. 
 
2. Notulen d.d. ALV 2 maart 2020 
Deze notulen worden goedgekeurd 
 
3. Mededelingen 
Dinie geeft een overzicht van 2020 met de ontwikkelingen binnen de vereniging. Het was een 
bijzonder jaar vanwege de Covid19-pandemie.  
 
Activiteiten 
- optreden kindergroepen Lindenhof – juni 2020 
- les kindergroepen op grasveldjes Lindenhof – februari 2021 
- online disco-bingo voor alle leden – januari 2021; 
- pietenjazz – november 2020; 
- deelname aan brede school – 1e kwartaal 2020; 
- optreden tijdens livestream sinterklaasintocht – december 2020; 
- vondelkoekenactie; 
- Rabo-clubsupport.  
 
Leidsters 
Madelon Meussen en Mette Hulman verzorgen de techniekles voor de B-selectie.  Zij vervangen ook 
Anouk als leidster van tieners 1 t/m 3 vanwege haar zwangerschapsverlof. 
 
Sheila Meussen en Louisa van Oldeniel verzorgen de techniekles voor de C-selectie 
 
4. Financieel jaarverslag 2020 
Het jaarverslag van de vereniging ziet er, ondanks de corona-perikelen, goed uit. De vereniging is 
financieel gezond. Het aantal leden is iets teruggelopen (nu 184). Er is niet ingeteerd op de financiële 
reserves. 
 
5. Kascommissie 
De kascommissie, bestaande uit Bea Kolkman en Anneke Oost, heeft het financieel jaarverslag en de 
boeken goedgekeurd. Anneke Oost is aftredend. Bea Kolkman blijft in de kascommissie.  
Wilma Hettinga zal tot de kascommissie toetreden.  
 
6. Nieuwe Ledenadministratie 
We zijn van DigiMembers overgestapt naar All United. Dit proces loopt nog. 
 
7. Samenstelling bestuur 



 

 

Dinie Westerhuis-Koldewee treedt af als voorzitter. Jessica Spikker neemt de voorzitterstaak op zich. 
Christian Kamphuis is als algemeen lid toegetreden. Ook Jojanneke Veldhorst is als algemeen lid  
toegetreden. 
 
 
 
8. Rondvraag 
 
Er zijn geen vragen. 
 
9. Afsluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezig leden voor hun komst. 
 


