Notulen Algemene ledenvergadering
Datum:
Tijd:
Locatie:
Bestuur:

11 april2017
19.30 uur
Hervormd Dienstgebouw, Enter
Jan Mulder, Kristel Grobben, Erna Egberts, Mirjam Hulsbergen, Gea Dahles, Hilde Slagers, Diana
Voortman, Edwin Paalman en Luwe Roosink
Kristel Grobben

Notulist:

1.

Welkom

Graag wil ik iedereen van harte welkom heten bij onze algemene ledenvergadering. Een speciaal woord van welkom voor de aanwezige
ereleden. Helaas is in januari 2018 ons erelid mevr. Hof overleden.
Wie ziet u hier allen nu voor u zitten; graag stel ik het bestuur van Sportvereniging Raduga Enter aan u voor.
Graag neem ik u mee met een kleine terugblik van het afgelopen jaar;
Na de vorige jaarvergadering kreeg ik het bericht dat het bestuur van de Enterse Haringparty 2018 onze vereniging had uitgekozen om de
opbrengst van die happening aan ons te schenken. Met een kleine demonstratie van de springgroep en de afdeling dance ging de middag
van start. Vele bestuursleden waren hierbij aanwezig en kon ervaren hoe geliefd de verenging is bij de Enterse ondernemers. Er werd
flink op losgeboden voor het vaatje nieuwe haring. En zo stond het bedrag aan het eind van de middag vast; € 22.000.
Wij willen de organisatoren van de Enterse Haringparty 2017 hier nogmaals hartelijk voor bedanken.
Direct maar doorgaan met de haringparty opbrengst dan; tijdens een bestuursvergadering is er voor gekozen om voor alle leden een vest,
met daarop ons logo, aan te schaffen. Dit als presentje naar onze leden en tevens ook om PR te maken in Enter en daarbuitenmet de
vesten. Het resterende geld zal zeker een goede bestemming krijgen.
De uitvoering in 2017 stond in het teken van WINTERWONDERLAND. Al onze leden hadden er maanden naar toegeleefd en in december
was het dan zover. De opkomst was zoals altijd weer goed en er werden twee prachtige voorstellingen gepresenteerd. Tijdens de twee
voorstellingen werd er nog maar eens weer bewezen dat Sportverenging Raduga Enter een gezonde en bloeiende verenging is.
Ook dit jaar is er door verschillende sportdisciplines binnen de verenging weer deelgenomen aan verschillende wedstrijden. Al is het
wedstrijdseizoen nog niet helemaal afgelopen; we kunnen constateren dat de verenging zich overal prima, en belangrijk; fairplay, heeft
gepresenteerd.
Voor het bestuur van de vereniging is het ook een bewogen jaar geweest. Er is veel gebeurd het afgelopen jaar. Toch word dan maar
weer eens duidelijk dat gezondheid toch het allerbelangrijkste is wat een mens kan bezitten.
De jaarverslagen van alle sportdisciplines zullen in de loop van de avond gepresenteerd worden. Daarom wil ik dan nu ook verder gaan
met het volgende agendapunt.

2.

Vaststellen agenda

3.

Mededelingen

Jan vraagt of de agenda akkoord is bevonden door iedereen en of er nog een agendapunt moet worden toegevoegd. Het punt Privacy
AVG wordt toegevoegd aan de agenda na de kascontrole. Iedereen stemt in met de agenda.

Er zijn geen mededelingen binnen gekomen bij het bestuur. Er zijn ook geen mededelingen vanuit de leden.
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4.

Notulen vorige jaarvergadering d.d. 11 april 2017

5.

Financieel jaarverslag

De notulen staan vermeld op de website en zijn hier te lezen. Hier zijn geen op- en/of aanmerkingen over. Notulen zijn vastgesteld.

2017 hebben we afgesloten met een negatief resultaat van € 718. Deze cijfers worden opgesteld door accountantskantoor Bordan.
In 2017 hebben we maar liefst € 30.593 binnen mogen halen via sponsoren en acties. De grootste donatie kwam van de haringparty ad
€ 22.500. Dit geld is gedeeltelijk besteed voor de aanschaf van Raduga vesten, elk lid van jong tot oud heeft een vest met Raduga logo
ontvangen. Het bestuur achtte het niet gepast na deze donatie ook nog een worstenactie te houden, deze staat voor dit jaar wel weer op
de agenda.
Enkele opbrengst cijfers:
De Grote Club Actie € 3.093
Sponsorgeld turnselectie € 1.800,00
Sint in Enter € 742,50
AH spek de club actie € 284,94
De uitvoering hebben we af kunnen ronden met een positief resultaat van € 206,18
Mooie bedragen die we hard nodig hebben.
Enkele uitgave cijfers
Trainers en bestuursleden hebben een herhalings cursus BHV cursus gevolgd in 2017.
De familiedag heeft € 100 gekost.
Daarnaast is er geïnvesteerd in nieuw vlaggen materiaal en kleding alle voorzien van onze nieuwe logo.
Herbet Stamsnijder tipt het Rabo-fonds nog. Hier zijn we als bestuur van op de hoogte en druk mee aan de gang.
Begroting 2018
Er is een begroting voor 2018 opgesteld. We zullen net als in voorgaande jaren niet zonder onze acties als een worstenactie en grote club
actie kunnen

6.

Kascontrole

De kascontrole over 2017 is uitgevoerd door Rudi Kuipers en Melanie Pots, zij hebben alles akkoord bevonden en penningmeester Mirjam
Hulsbergen decharge verleend (volgens bijgevoegde verklaring, zie bijlage 7).
Voor de kascontrole van volgend jaar geven zich op: Melanie Pots en Herbert Stamsnijder.
Aantal vragen die tijdens de kascontrole naar voren kwamen. Mirjam heeft alles nagezocht
Declaraties/briefjes werden niet door Doreen afgetekend van de hulpjes. Dit is aan Doreen meegedeeld dat dit moet gebeuren.
De contributieverhoging is wel doorgevoerd in de ledenadministratie. Mirjam heeft dit nagevraagd bij Christel.
BHV cursus kan niet goedkoper. Hierbij is een max deelnemers van 20 mensen voor deze prijs. Hierdoor neemt het bestuur ook
deel aan deze cursus. Waarbij ook de overweging is dat meerdere leden van het bestuur met regelmaat in de zaal zijn (les
geven), met activiteiten meegaan, activiteiten organiseren waarbij het belangrijk is dat zij ook weten hoe ze moeten handelen.
De Raduga-dag 2017 heeft in totaal €100 gekost. Dit is waarschijnlijk deels veroorzaakt door het slechte weer.
De Notulen van de ALV staan gewoon op de site van ons.
Het nummer van Christel Busger op Vollenbroek staat op de site, foto moet nog worden toegevoegd.
Contributietarieven staat ook op de site, stonden er ook al wel op. Deze moeten alleen iets makkelijker vindbaar worden.

7.

Privacywet / AVG (mei 2018)

Het zal u niet ontgaan zijn op radio, tv en misschien op uw eigen werk dat er heel wat staat te gebeuren op het gebied van privacy
gegevens en het vastleggen van die persoonsgegevens. Ook SV Raduga zal heeft zich aan de nieuwe regels te houden wat betreft de
Algemene Verordening Gegevensbescherming in het kort AVG.
Het komt het erop neer dat wij als vereniging, des gevraagd, openheid moeten verschaffen aan onze leden over de volgende
onderwerpen betreffende de gegevens van onze leden.
Welke gegevens bewaren wij.
Waarom bewaren we die gegevens.
Hoelang bewaren we die gegevens.
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Wie kunnen bij deze gegevens.
En met wie delen wij die gegevens.

In de eerste 2 weken van mei zullen alle leden van onze vereniging een mail of brief krijgen met daarin de uitleg van de AVG en komt er
op de website van SV Raduga een kopje met daaronder het protocol voor onze vereniging wat betreft de AVG en ook de meest gestelde
vragen over dit onderwerp.
Mochten er dan nog eventuele vragen zijn over de gegevens die wij van onze leden bijhouden dan kan men een mailtje sturen en zullen
wij zo snel mogelijk een antwoord geven op eventuele vragen. Hoe dan ook willen wij als bestuur zorgen voor duidelijkheid omtrent deze
materie.

8.

Aftredende bestuursleden

9.

Toetredende bestuursleden

Hilde Slagers treedt na de ALV van 16 april 2018 af als bestuurslid en commissielid Gymnastiek/Turnen van SV Raduga.
Gea Dahles treedt na de ALV van 16 april 2018 af als bestuurslid en commissielid activiteiten van SV Raduga.
Jan Mulder zal na de ALV van 16 april 2018 aftreden als bestuurslid en voorzitter van SV Raduga.

Wendy ten Berge zal plaatsnemen als commissielid activiteiten in het bestuur van SV Raduga. Zij gaat dit samendoen met Natalie Swiers
die tevens als commissielid activiteiten zal toetreden tot het bestuur. Wendy en Natalie verlaten de zaal tijdens het stemmen. Niemand
stemt tegen en daarbij zijn Wendy en Natalie toegetreden tot het bestuur.
Christel Busger op Vollenbroek zal de taken van de ledenadministratie op zich nemen. Christel is vanavond helaas niet aanwezig in
verband met een bruiloft. Niemand heeft er bezwaar tegen dan Christel de ledenadministratie gaat oppakken.
Angela Langkamp-Verstraelen zal plaatsnemen als commissielid gymnastiek/turnen naast Diana Voortman. Angela kon er vanavond
tevens niet bij zijn in verband met een andere vergadering. Zij heeft een kort verhaaltje geschreven om zich voor te stellen.
Goedenavond allemaal, ik wil me graag aan jullie voorstellen. Ik ben Angela Langkamp-Verstraelen, 40 jaar, getrouwd en moeder van
twee dochters: Lisa en Sophie. Lisa heeft in het verleden op de gym, op de dance en op de springgroep gezeten. Momenteel beoefent ze
andere sporten buiten Enter. Sophie zit al sinds de peutertijd bij de gym en heeft via een korte periode springgroep, waarmee ze o.a. bij
de haringparty vorig jaar heeft opgetreden, nu haar geluk gevonden in turnen. Ze zit nu bij de pre- instappers en zoals het ernaar uit ziet
blijft ze er nog wel een tijdje bij.
Hilde had me benaderd om in het bestuur plaats te nemen, naast Diana Voortman voor de ‘ gym/turnafdeling’. Na een korte
uiteenzetting van beide dames, heb ik besloten om deze nieuwe uitdaging aan te gaan. Aangezien ik ook in het bestuur vd Roerganger zit
en we daar ook vergadering hebben, kan ik er helaas vanavond niet bij zijn.
Verder houd ik van sporten zoals hardlopen en skiën, ben ik docente Spaans op een middelbare school en heb ik daar ook veel
coördinerende taken. Ik zie ernaar uit om eens in een andere tak van sport in het bestuur te zitten J. Ik wens jullie nog een fijne avond
toe en hopelijk tot snel.
Groetjes,
Angela
Niemand heeft er bezwaar tegen dat Angela tot het bestuur treed en is hierbij het nieuwe commissielid gymnastiek/turnen.

10. Verslag commissie gymnastiek/turnen

Alle jaarverslagen zijn als bijlage toegevoegd.
Bijlage 1: Jaarverslag afdeling Gymnastiek/Turnen SV Raduga 2017

11. Verslag commissie dance

Bijlage 2: Jaarverslag afdeling Dance SV Raduga 2017

12. Verslag commissie basketbal

Bijlage 3: Jaarverslag afdeling Basketbal SV Raduga 2017

13. Verslag commissie badminton

Bijlage 4: Jaarverslag afdeling Badminton SV Raduga 2017
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14. Verslag commissie activiteiten

Bijlage 5: Jaarverslag afdeling Activiteiten SV Raduga 2017

15. Rondvraag

Linda Mennegat vraagt wanneer de springgroep naar de andere zaal gaat om een keer te trainen. Dit is de kinderen belooft, alleen moet
nog gebeuren. Jan geeft aan dat dit op de planning staat en dat dit binnen 1.5 maand gaat gebeuren. Datum wordt nog doorgegeven.
Mandy en Jolien gaan Hilde nog apart in een les bedanken samen met de kinderen. Hiervan ontvangt Hilde de datum nog.

16. Sluiting

Dan ben ik nu aangekomen aan het slotwoord van de avond. Ik wil allereerst iedereen die aanwezig is bedanken voor hun aanwezigheid
vanavond.
Dit is dan mijn laatste ALV als voorzitter van Sportverenging Raduga Enter. Ik kan terug kijken op vier fantastische jaren. Samen met
enkele bestuursleden, die toen al bestuurslid waren, zijn we gestart met een koers te maken met als doel; voor iedere Enternaar (en
omgeving) moet het mogelijk zijn te sporten in zowel recreatieve als competitieve vorm.
Er is nu een ploeg bestuursleden actief die dit allemaal op vrijwillige basis doen. Daar wordt zo af en toe wel eens aan voorbij gegaan.
Niet altijd is het mogelijk om aan alle wensen te voldoen omdat alle bestuursleden ook nog maatschappelijke verantwoordelijkheden
hebben. Ooit hoorde ik een uitspraak; als je er geen tijd voor hebt dan moet je niet in het bestuur gaan zitten. Deze uitspraak heeft mij
dermate verbaasd daar iedereen wel een reden kan aangeven om niet in een bestuur te gaan zitten. Dan zouden sportverengingen zoals
Raduga niet kunnen bestaan, omdat ze dan alleen betaalde bestuursleden zou moeten aanstellen. Dat is gewoon niet mogelijk.
Daarom kijk ik met een positief gevoel terug op de jaren van samenwerking met de bestuursleden, leidinggevenden, vrijwilligers en alle
betrokkenen die Raduga een warm hart toe dragen.
Net zoals ik, tijdens het begin van mijn periode als voorzitter van Sportverenging Raduga, een super goede start heb kunnen maken
vanwege de hulp die ik heb mogen ontvangen van de vorige voorzitter Johan Nijkamp, zo zal ik (indien de nieuwe voorzitter het wil) ook
hem/haar altijd willen adviseren.
Jarenlang heb ik me ingezet voor de verenging en daar komt nu een eind aan. Het was nog niet gepland maar wegens omstandigheden
heb ik toch het besluit genomen om per direct af te treden als voorzitter.
Mijn laatste advies, voor bestuursleden en leden; fairplay staat er geschreven op onze website. Streef dat na, dan blijft de verenging zich
altijd positief presenteren. Ik wens alle bestuursleden veel succes samen. Wij gaan elkaar zeker nog tegenkomen daar ik mijn inzet als
leidinggevende blijf voortzetten.
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1. Jaarverslag afdeling gymnastiek/turnen SV Raduga 2017
Recreatie Gym
Gym wordt gegeven aan zowel kinderen als volwassen.
De volwassen onder leiding van Nel Hofstede, Jenny Velten en Yvonne Neep.
De recreatie groepen tellen samen op dit moment ruim 100 leden
De kleuter en kinder gym bestaat uit een aantal groepen groepen. Samen zijn dit bijna 50 kinderen.De lessen worden verzorgd door
Yvonne Neep mbv stagiares
Sinds zomer 2016 is er een heren groep die bootcamp doen onder leiding van Yvonne Neep
Er zijn diverse dames groepen onder leiding van Yvonne, Nel en Jenny
En er is een ouderen gym groep wordt geleidt door Jan Mulder
Springgroepen
Ruim 40 leden op de springgroepen krijgen les van Yvonne Neep en Jan Mulder.
Zij trainen 1 Uur in de week.
Turnselectie (45) en jongtalent(18)
De selectie is een constante groep van ongeveer 60 leden en staat onder leiding van Jolien en Mandy Altena
De turnplus draait op gemiddeld 8,5 uur per week
De selectie heeft op Koningsdag wederom een demonstratie gegeven.
Deze lessen worden gegeven door het trainersteam Bestaande uit Jolien, Mandy en assistenten
In 2017 zijn er diverse wedstrijden geweest. De turnsters komen uit in de 2de 3e en 4e divisie in verschillende leeftijdsklasse’s van instap
tot senior. Hier zijn mooie resultaten geboekt met uiteindelijk 7 turnsters uit de 4de divisie op de distictsfinale en 4 turnsters uit de 3de
divisie op het NK
De wedstrijdverslagen kan iedereen uiteraard volgen op facebook, Entersnieuws en overige media.
Het zomerkamp 2017, was een wederom een daverend succes, de meiden hebben enorm genoten van deze dagen bij kampeerboerderij
Schuttenbeld.
Hilde Slagers en Diana Voortman
Commissieleden Gymnastiek/Turnen
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2. Jaarverslag afdeling Dance SV Raduga 2017
Recreatiegroepen
De recreatiegroepen draaien goed. Maar er is altijd nog ruimte voor nieuwe leden. Doreen heeft assistentie bij kleuterdans van Marèl
Borghuis en Frederique Bretveld en deze meiden doen dat ontzettend leuk. Bij groep 3/4 heeft ze assistentie van Anna Roetgering en ook
dit bevalt nog steeds heel goed. De tienergroepen op de woensdag zijn in 2017 samengevoegd tot 1 groep, wat heeft geresulteerd in een
mooie samenstelling van 17 dansers. De Damesgroep 25 jaar en ouder is na de zomervakantie stopgezet vanwege te weinig leden, enkele
dames hebben nog wel meegetraind op de maandagavond met het demoteam 18+ voor de uitvoering.
Op zaterdag 11 februari zouden alle recreatiegroepen deelgenomen aan de Dance2Demo in Almelo, echter was er ’s middags een hele
grote stroomstoring in Almelo, waardoor de demo kwam te vervallen. De dansgroepen basisonderwijs hebben hierdoor geen demo
gehad.
De recreatieve tienergroepen hebben ’s avonds wel kunnen dansen. De dansers van klas 1/2 wonnen een Dance2Impress Award met hun
dans op Edge of Glory! Op zaterdag 10 juni heeft de damesgroep ook nog deelgenomen aan de Dance2Demo in Deventer met een 2e
dans. 19 juni hebben enkele dames van klas 1/2 een demonstratie gegeven tijdens de Enterse Haringparty.
Demoteams
Het demoteam t/m 12 jaar is stabiel, maar niet heel groot. Tijdens deze training heeft Doreen assistentie van Amber Pluimers en Ellen
Egberts die in 2016 hun diploma voor assistent leidster hebben behaald.
Het Demoteam t/m 17 jaar is een mooie stabiele groep van 13 meiden, die een hele mooie, goede en sterke ontwikkeling doormaakt. Ze
pakken veel op en kunnen ook veel aan. Deze groep groeit erg hard qua niveau.
Op maandagavond traint ook het Demoteam 18 jaar en ouder. Deze groep is klein, maar gemotiveerd. De meiden dansen al vele jaren
met veel plezier samen. In mei heeft deze groep een teamuitje naar Groningen gehad met activiteiten en overnachting.
Na de zomervakantie is de samenstelling van deze harde kern veranderd. Van 2 dansers die al járen dansten hebben we afscheid moeten
nemen i.v.m. studie/werk. Dit hebben we gedaan tijdens een etentje. Tijdens seizoen 2017/1018 heeft helaas nog een dansers moeten
stoppen i.v.m. stage op de maandagavond. Tot de kerstvakantie heeft het Demoteam 18+ enkele weken getraind met enkele dames uit
de damsgroep 25+ Alle demoteams hebben met 1 of meer dansen deelgenomen aan de Dance2Demo in Almelo op zaterdag 11 februari
2017 en in Deventer op zaterdag 10 juni 2017.
Nieuwe vesten dansafdeling
In april 2017 zijn de nieuwe dansvesten uitgedeeld aan de dansleden vanaf groep 5. Deze vesten zijn deels gesponsord door Slag Auto’s.
De dansers mogen dit vest alleen dragen tijdens demo’s en andere (dans- of verenigings)evenementen en zullen het vest 1 of 2x per jaar
moeten retourneren voor een wasbeurt. De dansvesten zijn en blijven in het bezit van de vereniging.
Uitvoering Winter Wonderland
Op 9 december 2017 hield Raduga haar tweejaarlijkse uitvoering. Dit keer met het thema WinterWonderland. Alle dansgroepen hebben
tijdens de uitvoering een mooie dans laten getoond.
Nieuwsbrief DanceinMotion
In 2017 heeft de uitgave van de nieuwsbrief DanceinMotion even stilgelegen, maar deze is zeker niet verdwenen binnen de dansafdeling.
Commissie DanceActive
Al in 2015 heeft Doreen een aantal actieve leden gevraagd om zitting te nemen in een nieuwe activiteitencommissie m.b.t. dans. Leden
van deze commissie bestaan uit zowel jeugdleden als seniorleden. Doreen en Erna bewaken hierin de voortgang. In 2016 heeft dit al
geresulteerd in leuke activiteiten, maar zeker ook in 2017. Op zaterdag 28 januari hebben we namelijk een supertoffe workshopdag
gehad voor alle dansleden vanaf 10 jaar en bij voldoende ruimte was er ook nog plek voor andere belangstellenden. Leden konden zich
vooraf inschrijven en betaalden een gereduceerd tarief van €10,-. Niet-leden konden zich pas later inschrijven en betaalden € 12,50. Rond
de 40 deelnemers hebben zich ingeschreven. De workshop Moderne Dans werd gegeven door Marion van Veen en Hiphop werd gegeven
door Tim Aafjes, allebei geen onbekenden in het dansvak. De workshopdag is zeker voor herhaling vatbaar!
Vrijdag 10 maart hebben we een filmavond georganiseerd voor de dansers uit groep 5 t/m 8 (Jeanine Rikkert en Manon Uit het Broek
hadden de coördinatie). De dansers mochten allemaal een vriendinnetje meenemen naar deze avond. 30 meiden hebben een gezellige
avond gehad. Deze avond is mede mogelijk gemaakt door sponsoring van Koffieschenkerij de Piet waar wij kostenloos gebruik mochten
maken van de locatie!
We kunnen met trots terugkijken op een dansant 2017!
Erna Egberts
Commissielid Dance
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3. Jaarverslag afdeling Basketbal SV Raduga 2017
Alweer een jaar voorbij met de basketbal kids.
Een mooie vaste groep die het super leuk vinden om te basketballen. De jongens zijn fanatiek en willen spelen inmiddels een leuk potje
bal.
Echter is de drive bij mij het laatste jaar minder geworden. Ik ben 3 tot 4 jaar geleden met een basketbal groepje begonnen van 4 kids.
Deze groep groeide in de loop van de jaren naar 6, 8, 10 en 12 kids.
Maar naar 2 jaar gingen er kinderen andere sporten beoefenen, konden we nog geen competitie spellen en kromp het aantal behoorlijk.
Zelf kreeg ik steeds meer moeite om mijn passie voor het spelletje over te brengen op de kinderen. Dit had zijn uitwerking op de lessen.
Ik vind dat je het vol overgave moet doen of anders niet. Ik heb het lesgeven als zeer leerzaam ervaren maar heb in overleg met het
bestuur het trainingsstokje overgedragen aan Jan Mulder. Wel zit ik nog voor de commissie basketbal in het bestuur en ondersteun Jan
natuurlijk waar ik kan. Het belangrijkste is dat de kinderen lekker kunnen basketballen bij SV Raduga en dat doen ze nog steeds. Voor het
tweede deel van jaar en de toekomst visie van de basketbal geef ik graag het woord aan Jan.
Dank je wel Luwe. Allereerst wil ik Luwe hartelijk danken voor zijn jarenlange inzet. Hij is het die jaren geleden gestart is met de afdeling
basketbal voor onze verenging. Zijn motivatie en inspiratie spatte af tijdens zijn lessen. We mogen dan ook spreken van een mooie, goede
afdeling binnen Sportverenging Raduga.
Ook dit jaar heeft de afdeling basketbal weer een clinic georganiseerd voor de groepen 6, 7 en 8 vande basisscholen in Enter. Afsluitend
vond er een scholentoernooi plaats in sporthal de Zomp. Het is nu het derde jaar geweest dat we dat toernooi georganiseerd hebben. En
ik kan u zeggen; het begint een begrip te worden onder de scholen. En niet alleen onder scholen; ook de opkomst qua publiek zien we
met het jaar groeien. Daar draagt de vereniging zich zeer positief naar buiten. Bestuursleden en vrijwilligers worden er in gezet om het
tot een succes te komen. Dank alle bestuursleden en vrijwilligers.
Ik heb dan inderdaad de lessen van Luwe overgenomen. In de geest van Luwe ben ik gestart met de trainingen. De leden zijn zeer
gemotiveerd en zo is het dan ook een mooie ploeg sporters. Na een aantal maanden lessen mogen we ons verheugen dat er enkele
nieuwe leden bij zijn gekomen. Dat heeft mij dan ook doen besluiten om te gaan kijken of we het volgende seizoen kunnen deelnemen in
competitieverband. Of het een reguliere competitie of een kleine(mini) competitie zijn we nu aan het onderzoeken.
Al met al kan en mag ik zeggen dat de leden er zin in hebben. En met die spirit kan ik verder tijdens mijn lessen.
Luwe Roosink
Commissielid Basketbal
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4. Jaarverslag afdeling Badminton SV Raduga 2017
Een terugblik op afgelopen jaar. Het jaar 2017 was voor ons als afdeling badminton een jaar met veranderingen. De eerste helft tot aan
de zomervakantie hebben we nog training gehad van Ivo Wolthuis. Helaas heeft hij destijds aangegeven om met het trainerschap te
stoppen na de zomervakantie i.v.m. tijdgebrek. Kristel Grobben en ik hebben de training van de jeugd opgepakt na de zomervakantie met
de bedoeling dit tijdelijk op ons te nemen, maar tot nu toe hebben we helaas nog geen geschikte trainer voor Enter kunnen vinden.
Gelukkig heeft dit geen nadelige gevolgen gehad voor de groep en zijn de meesten blijven spelen.
Wat hebben we allemaal gedaan in 2017; Begin 2017 hebben we (mede door de opbrengst van de grote clubactie) een 2e hands shuttle
kanon kunnen aanschaffen voor de trainingen. Hier maken we bij de jeugd regelmatig gebruik van en dan vooral in de maanden dat het
’s avonds weer langer licht is, zodat we de training toch aantrekkelijk kunnen houden.
Zoals gezegd hebben we in de eerste maanden van 2017 nog training gehad van Ivo Wolthuis die iedereen de kneepjes en handigheidjes
van het badmintonnen probeert bij te brengen. Ivo kreeg elke speelavond steun van een seniorspeler, zodat hij er niet alleen voor stond.
Voor de 1 is de training interessant, maar voor de ander is dit nogal eens vermoeiend (vooral bij de oudere jeugd) die denkt het allemaal
wel te kunnen. Om het toch aantrekkelijk te houden voor iedereen worden er voor de jeugd ook activiteiten georganiseerd. Activiteiten
die we jaarlijks proberen terug te laten komen zijn het vriend/vriendinnetjes toernooi en het ouder/kind toernooi. Ook wordt
geprobeerd om een uitwisseling met andere badmintonverenigingen te organiseren om ook eens kennis te maken met andere
badmintonners en hier ook eens tegen te spelen i.p.v. altijd tegen dezelfde. Helaas is dit afgelopen jaar niet gelukt, omdat we geen
volwaardig team op een andere speelavond bij elkaar konden krijgen. De jeugd wil en kan wel, maar dan wel op onze speelavond, dus op
dinsdagavond. Andere avonden is toch een probleem voor de meeste spelers.
I.v.m. de leeftijds- en niveauverschillen hebben we niet de mogelijkheid om met de jeugd competitie te spelen, maar met de senioren
spelen we nog in een regionaal competitieverband om de uitdaging van het spelen te vergroten en ook eens ervaringen uit te wisselen
met andere badmintonners. We spelen mee in de reguliere competitie die loopt van oktober t/m februari en in de voorjaarscompetitie
die loopt van maart t/m juni. De thuis wedstrijden beginnen om half acht, gelijk met de training van de jeugd.
In juni van afgelopen jaar hebben we met veel plezier meegewerkt aan de Raduga dag. In zaal 4 mochten we onze kunstjes laten zien en
we hebben tevens het shuttle kanon kunnen presenteren. Het publiek heeft de mogelijkheid gehad om mee te spelen en hier werd ook
gretig gebruik van gemaakt. Onze jeugd- en seniorleden waren heel enthousiast en hebben al aangegeven op een volgende Raduga dag
weer enthousiast mee te werken. Dit in tegenstelling tot de uitvoering eind 2017. Hier hebben we helaas niet aan mee gedaan, omdat we
de groep niet enthousiast konden krijgen.
We hopen dit jaar met elkaar veel plezier te maken en het jaar sportief door te komen en mocht je zin hebben kom een keer bij ons
meespelen, we kunnen nog wel wat leden en uitdagingen gebruiken.
Edwin Paalman
Commissielid badminton
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5. Jaarverslag afdeling Activiteiten SV Raduga 2017
Georganiseerde activiteiten in 2017 waren:
•
Paashaas
•
Sinterklaas
•
Verloting uitvoering
Doordat we in 2017 een super bedrag kregen van de haringparty is er voor gekozen om de worsten actie niet te houden.
2017 was mijn laatste jaar in het bestuur namens de activiteiten.
Ik wil het bestuur en mijn activiteiten team bedanken voor de mooie, gezellige jaren bij SV Raduga.
Gea Dahles-Vulker
Commissielid activiteiten
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6. Begroting 2018

SV Raduga

Winst en Verlies 2017

Begroting 2018

Contributies
Subsidie gemeente
Rabobank project ouderen
Sponsoring en Acties
OPBRENGSTEN

74.515
2.010
2.029
30.593
109.147

82.000
2.010
8.000
92.010

Zaalhuur
KNGU
Loonkosten
Afschrijving
Bedrijfskleding
Kantoorkosten
Verkoopkosten
Algemene kosten
Overige kosten
Rente baten / Rente lasten
UITGAVEN

33.550
10.278
46.284
1.775
9.798
300
5.814
1.688
108
268
109.865

26.500
11.000
46.500
1.775

RESULTAAT

- 718
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300
4.000
1.500
150
275
92.000

Toelichting:
Contributieverhoging komt door stijging van aantal leden. Contributie is berekent op het aantal leden op dit moment.
Zaalhuurdaling wordt door een aantal redenen veroorzaakt; kleine afname van zaalhuur in uren en in 2017 is een factuur voor
de zaalhuur 2016 betaald. Hierdoor is het een beetje vertekend qua bedrag.
Overige kosten en opbrengsten liggen in lijn met voorgaande jaren.
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7. Kascontrole 2017
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