Beste ouders en leden,
Wil u aan deze vergadering deelnemen, stuur dan een email naar bestuur@vgdynamiek.nl. u krijgt
een zoom link op gestuurd om aanwezig te zijn bij deze vergadering.
De vergadering vindt plaats op donderdag 14 oktober
Eventuele vragen over de bijlages kunt u stellen tot uiterlijk dinsdag 12 oktober a.s. 12:00 uur.
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en teken.
Met vriendelijke groet,
Ludia van der Meer
Secretariaat.

Hartelijk welkom op de 2e ledenvergadering van VG Dynamiek. Hoewel het enkele maanden geleden
is dat we de 1e Algemene ledenvergadering hielden, wilden we graag vast houden aan het houden
van een ledenvergadering aan de start van een nieuw seizoen om hiermee het voorgaande seizoen af
te sluiten.
Het afgelopen seizoen hebben we als vereniging veel effecten van Corona ondervonden. Niet alleen
kon er niet geturnd worden, maar ook hebben we te maken gehad met een terugloop van trainsters.
Dat heeft ertoe geleid dat een enkele groep slechts gedeeltelijk of soms niet kon starten met turnen.
Als bestuur hebben we op de achtergrond hard gewerkt om te zoeken naar nieuwe trainers en ook
naar alternatieve scenario’s. Voor de meeste groepen is er nu weer zicht op invulling van de trainers
posities. Gelukkig kunnen we dan ook vaststellen dat vrijwel alle turngroepen zijn gestart met de
trainingen en zich aan het voorbereiden zijn op het seizoen. Voor de bovenbouw 2e /3e divisie is het
een spannende start van het seizoen, omdat voor hen nog geen nieuwe trainer beschikbaar is.
Hiervoor is contact gelegd met Sportuna uit Spijkenisse en we hopen dat zij de trainingen samen
kunnen vormgeven om er een mooi en sportief seizoen van te maken.
De agenda voor de vergadering ziet er als volgt uit:
• Opening,
• Ingekomen stukken en mededelingen,
• Notulen ALV 2019/2020,
• Financieel jaarverslag 2020/2021,
• Verslag van de kascontrole commissie,
• Verkiezing kascontrolecommissie 2021/2022,
• Contributie,
• Jaarverslag van de secretaris,
• Jaarverslag van de wedstrijdsecretaris,
• Toekomstplannen, 1. Nieuwe accommodatie, 2. Opleidingen voor trainers,
• Rondvraag,
• Sluiting

