
 

 

 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering 2019 SnowDow 

08/01/2020 in het Snowcafe van SnowWorld Terneuzen 

 

Aanwezig:   Gerdie Hacquaert, voorzitter SnowDow 

Robin Bos, penningmeester/secretaris 

    Henriëtte Bos, bestuurslid 

    Ellen Verstraten, bestuurslid 

    Frank Cornelis, bestuurslid 

    Harald Hacquaert, bestuurslid 

    Een 50-tal stemgerechtigde leden van SnowDow  

 

Notulen: Harald Hacquaert 

Agenda: 

1. Opening – Agenda 

2. SnowDow 2019 

3. Programma 2019-2020 

4. Notulen ALV 2018 

5. Contributie seizoen 20/21 

6. Toelichting Financiën 

7. Winterberg 2020 

8. Vrijwilligers & Bestuur 

9. Rondvraag 

 

1. Opening - Agenda 

Opening om 21.18 u door de secretaris.  Iedereen wordt welkom geheten en het woord wordt aan de voorzitter 

gegeven die op haar beurt iedereen welkom heet en bedankt voor hun aanwezigheid. De agenda voor de ALV wordt 

doorgenomen. 



 

 

2. SnowDow 2019 

Wat biedt SnowDow?  

SnowDow biedt: aantrekkelijke voorwaarden voor het gebruik van SnowWorld; 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 

(24-26 januari). 

Er staan nog 6 clubavonden op de kalender van het lopende seizoen (15, 22, 29 januari en 5, 12 en 19 februari). 

Seizoensafsluitingen voor jeugd en volwassenen op 19/02. 

Het ledenbestand piekte naar 474, dit record haalden we op 31/12/2019. 123 leden hebben hun 

lidmaatschap niet verlengd, waardoor het aantal nu op 354 is uitgekomen. Het aantal jeugdleden (<12 jaar) steeg van 

49 naar 65. 23 leden zijn 60+ (ons oudste lid is 80 jaar) 

 

3. Programma 2019-2020 

Robin overloopt het programma wat ook terug te vinden is op de website onder het kopje Downloads. 

Door de stijging van het aantal leden zijn er ook meer aanmeldingen voor ski-/snowboardlessen. Hierdoor hebben we 

meer lesgevers nodig, in die mate zelfs dat de Skischool ze niet altijd kan leveren. Meer lesgevers betekent meer 

kosten voor de vereniging (tov begroting). 

Omdat er financiële problemen dreigden, zagen we ons als bestuur genoodzaakt op korte termijn enkelen 
maatregelen te nemen: er worden geen beginnerslessen meer aangeboden in de tweede helft van het seizoen 19-20; 
een versobering van het horeca-aanbod drong zich op. 
 
 

4. Notulen ALV 2018 

Robin stelde de vraag of er opmerkingen/vragen waren ten aanzien van de inhoud van de notulen van de ALV 2018, 

die op de website van SnowDow te vinden zijn. Gezien de aanwezige leden niet reageerden, werden de notulen 

goedgekeurd. 

 

5. Contributie seizoen 20/21 

Na jaren het lidgeld op 100 euro te hebben kunnen houden, zijn we nu genoodzaakt dit te verhogen naar 120 euro.  
Er zal ook een bijdrage van 50 euro gevraagd worden om in te kunnen schrijven voor een beginnerscursus. 
Het optimaliseren van het gebruik van de bedrijfspassen (papieren passen). 
We zullen opnieuw subsidie aanvragen bij de PV. 
We zullen de horeca versoberen. 
 
  



 

 

6. Toelichting Financiën 

De kascommissie, bestaande uit de heren George Bax en Evert Rouw, beide lid van de vereniging, heeft zijn 

controlewerkzaamheden uitgevoerd op 06/01/2020 en heeft de verenigingsboekhouding over het boekjaar 2019 

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, clubavonden. Robin zal 

opnieuw een aanvraag voor subsidie indienen bij het bestuur van de pv. 

 

7. Winterberg 2020 

Ellen geeft een update over het geplande verenigingsweekend in Winterberg. Er zullen 60 deelnemers in 12 

appartementen verblijven. Iedereen gaat met eigen vervoer en op eigen risico. Hiervoor plaatst men een 

handtekening op de deelnemerslijst. 

 

8. Vrijwilligers & Bestuur 

Alle vrijwilligers worden bedankt. 
Er is ook de vraag of er zich leden geroepen voelen als vrijwilliger de vereniging te willen ondersteunen. 
Robert Maes wil helpen bij de (snowboard-)lessen. 
Peter Cornelis wil zijn kunde op het vlak van ICT ten dienste stellen van de vereniging. 
Chris Hamerlinck melddt zich aan als nieuw bestuurslid. 

 

9. Rondvraag 

Peter Cornelis: vraag: kan het gat in de financiën gedicht worden door nu al contributie te laten betalen? 
Antwoord: dit is niet nodig en verschuift het probleem 
 
Rens-Peter de Boer: vraag: is sponsoring een oplossing? 
Antwoord: Vanuit onze statuten wordt dit niet toegestaan. 
 
De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 21.46 u. 

 

Noot: tijdens de vergadering werd een powerpointpresentatie geprojecteerd. Deze projecties maken deel uit van 

deze notulen. 

   



 

 

   

   

   

   



 

 

   

   

 


