
 

General Business 

 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering 2020 SnowDow 

10/11/2021 in SnowWorld Terneuzen upstairs 

 

Aanwezig:   Gerdie Hacquaert, voorzitter SnowDow 

Robin Bos, penningmeester/secretaris 

    Henriëtte Bos, bestuurslid 

    Frank Cornelis, bestuurslid 

    Chris Hamerlinck, bestuurslid 

    Harald Hacquaert, bestuurslid 

    Een 30-tal stemgerechtigde leden van SnowDow  

 

Verontschuldigd:  Ellen Verstraten, bestuurslid 

Notulen: Harald Hacquaert 

Agenda: 

1. Opening – Agenda 

2. Notulen ALV 2019 goedkeuren 

3. Terugblik 2020/2021 

4. Toelichting Financiën 2020 (decharge) 

5. Vooruitblik 2021/2022 

6. Algemeen en Rondvraag 

 

1. Opening - Agenda 

Opening om 21.22 u door de voorzitter.  Iedereen wordt welkom geheten en het woord wordt aan 

de secretaris gegeven die op zijn beurt iedereen welkom heet en bedankt voor hun aanwezigheid. De 

agenda voor de ALV wordt doorgenomen. 
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2. Notulen ALV 2019 goedkeuren 

Robin schetst in eerste instantie, aan de hand van een tijdsbalk, wat er tussen het moment van de 

vorige ALV (dd 08/01/2020) en nu is gebeurd. 

Daarna overloopt hij de samenvatting van de notulen van de vorige ALV. 

Op de vraag of er aanwezigen zijn die niet akkoord kunnen gaan met de notulen, is er niemand die 

zijn hand opsteekt. Derhalve worden de notulen van de ALV over 2019 goedgekeurd. 

 

3. Terugblik 2020/2021 

We hebben het laatste kwartaal van 2019 normaal afgewerkt. In Q1 2020 hebben we geen 

beginnerslessen georganiseerd (er waren geen aanmeldingen). Winterberg was een geslaagd 

weekend.  Ook de seizoensafsluiting werd gesmaakt. 

Het daaropvolgende seizoen (2020-2021) waren er gedurende 2 kwartalen geen clubavonden. In 

oktober stuurden we alle leden een buff als tegemoetkoming. Beginners konden hun les boeken bij 

de skischool. Hierdoor probeerden we wat spreiding te genereren (24 leden hebben hier gebruik van 

gemaakt). 

SnowWorld sloot op 18 december 2020 de deuren. 

In de zomer van 2021 boden we aan ieder lid een voucher aan om een privéles te boeken bij de 

skischool. 28 Vouchers werden uitgeschreven. 

Ondertussen had SnowDow-online het levenslicht gezien. Deze tool werd ontwikkeld om de 

aantallen op de piste beter te kunnen beheersen. Peter Kornelis heeft dit ontwikkeld in 

samenwerking met Robin. Na de ALV was Peter bereikbaar voor praktische vragen. In deze online 

tool kan je je eigen gegevens bijhouden (adresgegevens zijn belangrijk om up to date te houden). Je 

kan er je skills aanpassen: ski of snowboard. Maar wat belangrijker is: dit is de enige manier om in te 

schrijven voor de clubavonden. Op die manier kunnen we onze aantallen ook doorgeven aan 

SnowWorld. 

SnowWorld voerde ook een reserveringssysteem in (ook om de aantallen te managen volgens de 

geldende coronamaatregelen). Voor onze bedrijfspassen hebben wij 16 codes die we kunnen 

gebruiken om te reserveren bij SnowWorld (deze nummers/codes staan op de site van SnowDow). 

Deze zijn te gebruiken als leden willen vrij oefenen buiten de clubavonden. 

 

4. Toelichting Financiën 2020 (decharge) 

De rekening ging op vraag van de PV over van ABN-AMRO naar de RABO-bank.  

De kascommissie, bestaande uit Armanda van Putten en George Bax, keurden op 14/01/2021 de 

financiën over het boekjaar 2020 goed. 

Aan de hand van een grafiek In-Uit wordt het verloop van de tegoeden weergegeven. De aanwezigen 

geven op het einde van de vergadering decharge aan het bestuur (geen van de aanwezige leden gaat 

niet akkoord met het gevoerde financiële beleid). 
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5. Vooruitblik 2021/2022 

De kalender voor het komende seizoen wordt overlopen. Er zijn 16 clubavonden gepland.  Ook 

cursussen voor beginners ski en snowboard (jeugd en volwassenen) en natuurlijk de lessen voor 

gevorderden. De uitstap naar Winterberg staat opnieuw op de agenda: 4-6 februari 2022. Een 

nieuwe ALV (over 2021) staat gepland op 16/02/2022. Op 23/02/2022 is er de seizoensafsluiting.  

 

6. Rondvraag 

De vraag werd gesteld of er op clubavonden ook bij SnowWorld gereserveerd moest worden? Robin 

legt nog even uit hoe het werkt. 

Het bestuur kreeg een pluim voor onze acties tijdens de coronaperiode. 

De secretaris bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering rond 22.00 u. 

 

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

deel uit van deze notulen. 
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