Notulen algemene ledenvergadering RPV Utrecht e/o 17 februari 2018
Bestuur: Regina Huisman (vz), Truus Hatzmann (penningmeester), Willeke Jak (secretaris),
José In der Maur. Corry van Keulen (not.)
In totaal aanwezig: 22 leden en 5 bestuursleden
Agenda:
1. Opening en welkom
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen ALV 14 maart 2017 en 11 april 2017
4. Algemeen Jaarverslag 2017
5. Verslag van de kascommissie
6. Begroting 2018
7. Verkiezing kascommissie
8. Verkiezing bestuursleden
9. Afscheid van bestuurslid
10. Rondvraag
11. Sluiting om 15.00 uur
Ad 1. Opening en welkom
De ALV startte dit jaar voor het eerst na een lunch die door Truus Hatzmann is voorbereid
vanwege de opening van het seizoen. Het aantal deelnemers is 38. Dank aan Truus voor deze
organisatie en bereiden van de hapjes.
Ad 2. Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen ingezonden stukken.
Ad 3. Notulen ALV en extra ALV
De notulen worden goedgekeurd met dank aan de notulist Corry van Keulen.
Ad 4. Jaarverslag 2017
Het algemeen jaarverslag wordt goedgekeurd met dank aan Regina Huisman
Ad 5. Verslag van de kascommissie
De kascommissie bestaande uit mevr. T. Mantioni en dhr. W. van Breukelen hebben het
financieel jaarverslag gecontroleerd en goed bevonden en verlenen de penningmeester T.
Hartzmann decharge.
Het jaarverslag is als bijlage bij deze notulen toegevoegd.
Ad 6. Begroting 2018
Balans:
- Zwemgelden zijn vorig jaar aangepast om het kostendekkend te houden. De hoge
kosten zitten voornamelijk in de huur van de zwembaden.
- De hydrotherapie zal 1 of 2 uur uitbreiding gaan krijgen vanwege een wachtlijst.
- Er is een kleine winst gemaakt omdat er nu volledige subsidie wordt gegeven voor de
portokosten door het Reumafonds. Vorig jaar was dat nog maar 40% en dat is dan ook
als zodanig begroot.

-

Er is een reserve begroot voor de komende kosten waarvoor wij de subsidie pas later
krijgen. Contracten van zwembaden bijvoorbeeld.
- De contributie hoeft niet te worden verhoogd.
Dank aan de penningmeester T. Hatzmann voor het uitleggen en maken van het financieel
overzicht en de begroting.
Ad 7. Verkiezing kascommissie
De nieuwe kascommissie bestaat uit dhr. M. van den Bos en mevr. T. Mantioni. Dhr. W. van
Breukelen gaat nu zijn 2e jaar in als kascommissielid. Met dank aan mevr. T. Mantioni voor
haar inzet de afgelopen 2 jaar.
Ad.8. Verkiezing bestuursleden
José In der Maur- van den Bosch introduceert zichzelf aan de aanwezigen. Zij zal zich als
bestuurslid gaan bezig houden met de ledenadministratie. Alle aanwezigen stemmen voor.
Ad 9. Afscheid van bestuurslid
De voorzitter Regina Huisman stopt na deze vergadering met haar voorzitterschap. Zij stopt
om persoonlijke redenen. Zij heeft zich vooral ingezet in het weer op de rails krijgen van het
bestuur door de bezetting en verdeling van taken uiteen te splitsen. Wij zullen haar frisse en
kritische kijk missen.
Als dank heeft zij een cadeaubon en een flesje wijn gekregen.
Ad.10. Rondvraag
Vraag: Is het bestuur verkleint?
Nee, we hebben nog steeds het zelfde aantal bestuursleden.
Vraag: Wie wordt de nieuwe voorzitter?
Het huidige bestuur zal de taken van de voorzitter gezamenlijk oppakken. De vacature staat
open en hopelijk komt er iemand om deze te vervullen. De vicevoorzitter zal de vacature niet
invullen.
Verder lagen er voor de geïnteresseerden de folders van het RNU (reumanetwerk : RPV in
samenwerking met therapeuten en hydrotherapie) klaar en het gezichtenboek van het RZN
(Reumazorg Nederland)

