
 

 

 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering 2018 SnowDow 

30/01/2019 in het cafetaria Leckerrr van Skidôme Terneuzen 

 

Aanwezig:   Gerdie Hacquaert, voorzitter SnowDow 

Robin Bos, penningmeester/secretaris 

    Henriëtte Bos, bestuurslid 

    Ellen Verstraten, bestuurslid 

    Frank Cornelis, bestuurslid 

    Harald Hacquaert, bestuurslid 

    Een 35-tal stemgerechtigde leden van SnowDow  

 

Notulen: Harald Hacquaert 

Agenda: 

1. Opening – Agenda 

2. Notulen ALV 2017 

3. Toelichting Financiën 

4. Terugblik 10-jarig bestaan 

5. Programma 2018-2019 

6. Reglementen 

7. Vrijwilligers & Bestuur 

8. Rondvraag 

 

1. Opening - Agenda 

Opening om 21.20 u door de secretaris.  Iedereen wordt welkom geheten en de agenda wordt 

doorgenomen. 



 

 

Het ledenbestand is gestegen naar 304 (+50 tov van begin 2018). 96 leden hebben hun lidmaatschap 

niet verlengd. Het aantal jeugdleden bleef quasi gelijk: van 49 naar 48. 20 leden zijn 60+ (ons oudste 

lid is 80 jaar) 

SnowDow biedt: aantrekkelijke voorwaarden voor het gebruik van Skidôme; we organiseren 16 

clubavonden van oktober tot maart (het aantal hangt af van de schoolvakanties); we bieden gratis 

lessen op 4 niveaus, zowel voor jeugd als volwassenen (ski of snowboard); ook het jaarlijkse weekend 

in Winterberg staat weer op het programma. 

Er staan nog 4 clubavonden op de kalender van het lopende seizoen (6, 13, 20 en 27 februari). 

Seizoensafsluitingen voor jeugd op 20/02, voor volwassenen 27/02. 

 

2. Notulen ALV 2017 

Robin gaf een korte samenvatting van de notulen van vorig jaar. Belangrijke punten zijn de 

naamswijziging, de evaluatie van de bedrijfspassen, de goedgekeurde financiële stukken en de 

evenementen van het seizoen 2017-2018. 

De aanwezige leden konden door handopsteking reageren ten aanzien van de inhoud van de notulen 

van de ALV 2017. Niemand stak zijn hand in de lucht. De notulen werden derhalve goedgekeurd. 

 

Evaluatie bedrijfspassen 

Het lidgeld hebben we gelijk weten te houden: nog steeds 100 euro all-in.  

Door je ledenpas in te wisselen voor een bedrijfspas aan de balie bij Skidôme heb je onbeperkt 

pistetoegang (maximaal 12 leden tegelijk). De 12 materiaalkaarten zijn aan de bedrijfspassen 

gehecht. Er wordt nogmaals op aangedrongen de kaarten niet mee naar huis te nemen. 

Op clubavonden gebruiken we  papieren 1-uurspassen eventueel in combinatie met een 

materiaalbonnetje. De consumptiemuntjes blijven in gebruik. De afspraak blijft dat op een clubavond 

er niet vrij geoefend kan worden. Deelname aan de lessen is tussen 19u00 en 22u00 derhalve 

verplicht. 

 

3. Toelichting financiën 

De kascommissie, bestaande uit de heer Morten Saeij en mevrouw Meryem Kaya, beide lid van de 

vereniging, heeft zijn controlewerkzaamheden uitgevoerd op 28/01/2019 en heeft de 

verenigingsboekhouding over het boekjaar 2018 goedgekeurd. Hiermee dechargeert zij de 

penningmeester voor de financiën van vorig kalenderjaar. 

Er wordt in grote lijnen uitleg gegeven over de grafiek van de financiën. Inkomsten bestaan uit: 

subsidie van de PV, lidgelden en borg. Daartegenover staan de uitgaven voor bedrijfspassen, events, 

instructeurs. Ook voor 2019 zal opnieuw een aanvraag voor subsidie ingediend worden bij het 

bestuur van de PV Dow. 

  



 

 

 

4. Terugblik 10-jarig bestaan 

SnowDow bestond 10 jaar en organiseerde een gratis familiedag op 03/03/2018. Er was een grote 

opkomst en we evalueren deze dag als zeer geslaagd. 

 

5. Programma 2018-2019 

Het lidgeld blijft ongewijzigd op 100 euro, opgebouwd uit een contributie van 30 euro en een eigen 

bijdrage van 70 euro. Ieder lid heeft een ledenpas voor het desbetreffende jaar en heeft daarvoor 

eenmalig 5 euro borg betaald. Je ledenpas werkt als ID voor het lenen van een bedrijfspas. Die lever 

je in na terugkeer van de piste en je ontvangt je eigen ledenpas retour. Het telefoonnummer op de 

ledenpas is voor het geval je pasje gevonden wordt of achterblijft in het kistje waar de bedrijfspassen 

in horen. 

De voorwaarden zijn gewijzigd (zie punt 6). De website (snowdow.pvdow.nl) wordt zo snel als 

mogelijk geactualiseerd, zodat de agenda steeds geraadpleegd kan worden ivm events, cursussen, 

ALV, … 

Er wordt uitleg gegeven over het rooster met het seizoensoverzicht. 

Ellen neemt het deel over Winterberg voor haar rekening. 

Voor onze uitstap naar Winterberg (1-3 februari 2019) zijn reeds 58 personen ingeschreven; 12 

appartementen zijn gereserveerd. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer heen en 

terug. Deelname is 85 euro per lid van SnowDow en 10 euro voor het avondeten op zaterdag. 

 

6. Reglementen 

Leden van SnowDow conformeren zich aan: 

Algemene Voorwaarden Skidôme: FIS Pisteregels 

SnowDow Huishoudelijk Reglement, hierin zit een nieuw gedeelte ivm de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. 

 SnowDow verzamelt algemene persoonsgegevens voor ledenadministratie 

 SnowDow gebruikt geen ‘persoonsgevoelige informatie’ 

 Informatie wordt niet gedeeld met derden 

 Leden hebben het recht om hun eigen persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te 

laten verwijderen 

 Foto’s en filmbeelden worden gemaakt en gepubliceerd, tenzij een lid schriftelijk bezwaar 

maakt 

 

7. Vrijwilligers & Bestuur 

Alle vrijwilligers op wiens medewerking we beroep hebben kunnen doen het afgelopen jaar worden 

bedankt. 



 

 

Ook de kascommissie (Morten Saeij en Meryem Kaya) worden bedankt voor hun werk. 

Er wordt een oproep gelanceerd om zich aan te melden als bestuurslid en/of vrijwilliger. 

 

8. Rondvraag. 

Er zijn geen vragen of opmerkingen. 

 

De secretaris bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 21.42 u. 

  



 

 

  

  

  

  



 

 

  

  

  

 


