Notulen Algemene Ledenvergadering SCM Boxing 22 april 2018.

Aanwezig: Edith Elissen, Annabelle van Hout, Louis Leurs,Robert van Lijf,Egon Lumeij,
Marilene Meulenberg, Frank Rademakers, Giel Rademakers, Rene Snijders,
Jan Terlinde, Math Thomassen
Afgemeld: Mark vrolijks, Marilise Rademakers,Theo Vanderstappen, Jos Clement, Ludo geraerts,
Benoit Rademakers, Serve rademakers en Ger Daenen.

5.

6.

1

Welkomstwoord en opening door voorzitter.
De voorzitter wenst iedereen van harte welkom. De opkomst is zoals gebruikelijk
laag. De voorzitter benadrukt het belang van een ALV. Het bestuur legt verantwoording
af aan de leden en de leden kunnen ideeën aandragen en het beleid bepalen.
Er werd stilgestaan bij het overlijden van Math Gordebeke in 2017.
Ter nagedachtenis werd een minuut stilte in acht genomen.

2.

Mededelingen.
Edith bemenst 5x per week de bar. Ze poetst, is fotografe en vraagbaak voor de leden.

3

Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering 2017
Verspreiding via de mail.
Notulen geaccordeerd.

4

jaarverslag 2017.
Verspreiding via de mail.
Jaarverslag geaccordeerd.
Financieel jaarverslag 2017 en begroting 2018.
Controle middels boekhouder kantoor van Dongen uit Brunssum.
Er werden geen onregelmatigheden in de aangeleverde stukken geconstateerd.
Verklaring lag ter inzage voor de leden.
De stukken worden globaal doorgelopen.
Begroting met positief eindsaldo, voor het 11e jaar op rij geen voorstel tot huurverhoging.
11 achtereenvolgende jaren zelfs geen inflatie correctie.
In verband met de verbouwing in 2017 zijn veel uitgaven gedaan.
Het winkeltje leverde verlies op. Er werden veel inkopen gedaan. Dit zal zich in de toekomst
in winst. Ook de huur steeg fors in 2017.
Bestuursverkiezingen.
Statutair hoeft niemand af te treden.
Door het bestuur wordt Edith Elissen voorgedragen als nieuw bestuurslid.
Edith wordt unaniem gekozen en gefeliciteerd met haar benoeming.

7.

NK 2018.
op 16 en 17 juni in het MECC. Er worden nog adverteerders,VIPS en sponsors gezocht.
Leden krijgen € 5,00 korting op de voorverkoopprijs.
Gelet op het mogelijke negatieve financiële resultaat krijgen de leden geen gratis toegang.
Een lid kan slechts 1 toegangskaart met korting in de voorverkoop aanschaffen.
Externen kunnen in de voorverkoop een e ticket kopen.

8.

Jubileumjaar 25 jaar SCM.
Feestavond op 29 september 2018. Er worden vrijwilligers gezocht die zitting willen nemen
In een jubileum comité

9.

Rondvraag.
BBQ is 24 juni 2018. De prijs is vastgesteld op € 5,00 per persoon.

10.

Sluiting.
Voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering en nodigt iedereen uit voor een hapje en
een drankje.

Notulist Egon Lumeij

