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Notulen Algemene Ledenvergadering 2022 SnowDow 

11/01/2023 in SnowWorld Terneuzen Snowcafé 

 

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 40-tal stemgerechtigde leden van SnowDow 
Hans Smit, voorzitter PV Dow  
 
Notulen: Harald Hacquaert 
 
Agenda: 

1. Opening – Agenda 

2. Notulen ALV 2021 goedkeuren 

3. Terugblik Q1-Q4 2022 

4. Vooruitblik Q1 2023 

5. Toelichting Financiën 2022 (decharge) 

6. PV Dow IT omgeving 

7. Bestuur (wijziging) en vrijwilligers 

8. Rondvraag 

 
 

1. Opening - Agenda 

Opening om 21.20 u door de voorzitter.  Iedereen wordt welkom geheten en in het bijzonder de 

voorzitter van de PV-Dow, Hans Smit. 

Gerdie overloopt het ledenaantal (op 31/12/2021 446 leden, nu 343 maar loopt nog op), de ledenmix 

(veel jeugd, volwassenen maar ook veel actieve ouderen). Vorig jaar hadden we 8 clubavonden in Q1. 

De start van seizoen 2022/2023 in Q4, 14 clubavonden op het programma. Per clubavond gaan 

ongeveer 110 leden de baan op. Dit alles is pas mogelijk door het engagement van een heleboel 
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vrijwilligers. 43 leden hebben deelgenomen aan de beginnerslessen. Onze Winterberguitstap kan 

weer doorgang vinden. Financieel is de vereniging gezond. 

Daarna geeft ze het woord aan Robin die de agenda van de vergadering overloopt. 

 

2. Notulen ALV 2021 goedkeuren 

De notulen van de vorige ALV (09/03/2022) 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 2021 goedgekeurd. 

 

3. Terugblik Q1-Q4 2022 

De clubavonden herstartten pas op 2 februari. Het seizoen werd verlengd tot 30 maart. Op 23/03 

hadden we de seizoensafsluiting voor de jeugd (55 namen deel); op 30/03 was er de 

seizoensafsluiting voor de volwassenen met 44 deelnemers. Q4 telde 8 clubavonden. 

Beginnerscursussen voor jeugd en volwassenen in ski en snowboard. 

4. Vooruitblik Q1 2023 

6 Clubavonden. Na vandaag nog 5, waarvan 4 gewone lesavonden en een seizoensafsluiting voor 

zowel kids als volwassenen op 15 februari. Ellen is de organisator. Inschrijven is verplicht. 

5. Toelichting Financiën 2022 (decharge) 

De kascommissie, bestaande uit Jessie Meertens en Robbert van der Gucht, keurden op 09/01/2023 

de financiën over het boekjaar 2022 goed. 

Aan de hand van een grafiek In-Uit wordt het verloop van de tegoeden weergegeven door de 

penningmeester.  

Op de vraag of er aanwezigen zijn die niet akkoord kunnen gaan met de toelichting bij de financiën, 

stak niemand de hand in de lucht ter teken van het niet akkoord zijn met het gevoerde financiële 

beleid . Hierdoor geeft de vergadering decharge aan het bestuur. 

6. PV Dow IT omgeving 

De PV heeft aan de onderafdelingen een IT omgeving aangeboden die ook toegankelijk is voor niet-

Dow-leden. Opslag gaat in de Cloud (Onedrive) en er is een nieuwe e-mailomgeving. 

SnowDow online wordt steeds verfijnd. 

7. Bestuur (wijziging) en vrijwilligers 

Alle vrijwilligers worden bedankt door de voorzitter. Zonder hen kunnen wij niet ditzelfde 

programma aanbieden. Ook hebben we een woord van dank voor het werk van de kascommissie. 

Het bestuur wordt voorgesteld met vermelding van hun taken binnen dat bestuur. Bijkomend wordt 

aan de leden gevraagd of zij akkoord kunnen gaan met de toetreding van Jessie Kornelis-Meertens 

tot het bestuur. Zij zal vooral administratieve taken op zich nemen. Niemand heeft bezwaar en aldus 

is Jessie lid van het bestuur. 



 

General Business 

 

8. Algemeen en rondvraag 

Bij de rondvraag stelt George volgende vraag: bestaat de mogelijkheid om, naar analogie met vorig 

jaar, ook in maart nog clubavonden te hebben? In maart is het rustiger op de piste wat ten goede 

komt aan het leren skiën/snowboarden. Dit wordt onderzocht (financieel, vrijwilligers). Gerdie 

antwoordt dat er meestal na de voorjaarsvakantie weinig animo is. 

Marcia Springintveld stelt ook voor de kinderen de vraag of ze langer door kunnen gaan. De vraag 

blijft of dit nog haalbaar is voor de vrijwilligers. 

Ivo Sprinkhuizen merkt op dat de drukte ook komt door het succes van de vereniging en vorig jaar 

maart waren er minder ingeschreven. 

George bedankt het bestuur. 

Aan alle aanwezigen wordt een balpen aangeboden als dank voor hun aanwezigheid op deze ALV. 

De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering rond 21.48 u. 

 

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

deel uit van deze notulen. 
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