Notulen Algemene Ledenvergadering 2021 SnowDow
09/03/2022 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
Ellen Verstraten, bestuurslid
Een 30-tal stemgerechtigde leden van SnowDow

Notulen: Harald Hacquaert
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening – Agenda
Notulen ALV 2020 goedkeuren
Terugblik 2021/2022
Seizoensafsluiting
Toelichting Financiën 2021 (decharge)
Mount Shop korting
Bestuur en vrijwilligers
Algemeen en Rondvraag

1. Opening - Agenda
Opening om 21.18 u door de voorzitter. Iedereen wordt welkom geheten en het woord wordt aan
de secretaris gegeven die op zijn beurt iedereen welkom heet en hun bedankt voor hun
aanwezigheid. De agenda voor de ALV wordt doorgenomen.
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2. Notulen ALV 2020 goedkeuren
De notulen van de vorige ALV (november 2021) zijn terug te vinden op de website van de vereniging.
Robin geeft een samenvatting van de notulen van de vorige ALV, ook in het Engels.
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 2020 goedgekeurd.

3. Terugblik 2020/2021
Er waren in het laatste kwartaal van 2021 slechts 4 clubavonden ipv de geplande 8. Pas na 2 februari
2022 zijn we verder gegaan met alle cursussen. In die tussenliggende periode heeft de club wel
beginnerslessen aangeboden via SnowWorld zodat de beginners toch hun cursus konden afmaken.
Meestal op zaterdagen en woensdagen konden de beginners terecht bij SnowWorld. Vooral in het
begin was er iemand van de club aanwezig.

4. Seizoensafsluiting
Op 23 maart om 19u00 is er een ‘brusjes’-uur voorzien (broers en zusjes, maar ook andere
familieleden, ook vriendjes/vriendinnetjes), maw ieder lid mag 1 introducé meenemen. Er zal geen
les zijn en achteraf wordt er een drankje en een hapje aangeboden.
Op 30 maart om 20u00 is er de seizoensafsluiter voor de volwassenen: vrij ski of snowboard met
achteraf luxe hapjes en een drankje.

5. Toelichting Financiën 2021 (decharge)
De kascommissie, bestaande uit Tabita Verburg en Robbert van der Gucht, keurden op 07/02/2022
de financiën over het boekjaar 2021 goed.
Aan de hand van een grafiek In-Uit wordt het verloop van de tegoeden weergegeven. Belangrijke
opmerking hierbij is dat er geen uitgave was voor de companycards in het jaar 2021. Dit kwam omdat
SnowWorld de geldigheid van de lopende kaarten verlengd had (coronacompensatie).
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).

6. Mount shop korting
Leden van SnowDow krijgen nog steeds korting bij de inpandige shop Mount by Duijvesteijn. Voor
protectiemateriaal is dat 15%. Je kan er ook terecht voor onderhoud van je ski’s of snowboard.
Daarop is een korting voorzien van 10%. Dit is ook zo voor alle andere artikelen die je er aanschaft.
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7. Bestuur en vrijwilligers
Alle vrijwilligers worden bedankt. Zonder hen kunnen wij niet ditzelfde programma aanbieden. Ook
hebben we een woord van dank voor het werk van de kascommissie.
Voor SnowDow online willen we Peter Kornelis bedanken voor het werk en de flexibiliteit.

8. Algemeen en rondvraag
Bij de rondvraag stelt Manfred de vraag wanneer we eens een uitstap naar SnowWorld Landgraaf
gaan organiseren. George stelt de skipiste van Bottrop voor.
Vanuit het bestuur willen we dit onderzoeken, maar voorwaarde is wel dat de bus gevuld moet zijn.

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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