Notulen Algemene Ledenvergadering A.P.N.S.A. van 24 april 2019.
Aanwezige bestuursleden : J. Smit (Vz), W.J. van Egmond-Homan (Penn.Mr.),
B. Reuvers (comm.).

J.Degen (comm.) en

Aanwezige leden : M. Vernes, J. van der Tuin, G. Scholten, M. van der Kamp, R. Pricken, N. Versteeg, O.
Scholtz, E. Foppen, T. Anwar.
Afwezig met kennisgeving :
1e. Opening.
De voorzitter opent deze 71ste. vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Er zijn geen afmeldingen voor deze vergadering
en allen graag de presentielijst tekenen.

2e. Notulen vorige vergadering.
Martin V. – blz. 3 – Wat zijn de criteria om te declareren als er iets nodig is voor de afdeling?
Eef – De 100 euro waren normaliter bedoeld voor kleinigheidjes binnen de afdeling [een kaartje, prijsje etc.] en dit zijn in
principe de criteria.

Eef – blz. 2 – De AVG is verder binnen de APNSA nog niet naar gekeken. Misschien het huishoudelijk regelement controleren
op de AVG?
John – Er is in het blaadje gevraagd aan de leden, dat als men bezwaar heeft tegen het gebruik van foto’s e.d. in het blaadje
men dit aan kan geven aan het bestuur. Tot nu toe heeft niemand hierop gereageerd. Vwb het huishoudelijk regelement
worden er geen problemen verwacht.

Geert – De website van de APNSA is www.apnsa-arnhem.nl
Wil – blz. 2 – De samenwerking met de Trolleys vwb het zwemmen loopt goed.
Verslag verder door de ALV goed gekeurd.
Vz bedankt de notulist

3e. Mededelingen.
John – Met dank aan Eef is er een lunch geweest door Nedtrain in de uithoek. Tevens dank aan de mensen van de Barcommissie.

John – De biljartvereniging Lombok heeft gevraagd of zij gebruik kunnen maken voor hun activiteiten van de Uithoek. We
hebben hun laten weten, dat dit niet mogelijk is. Er zitten teveel haken en ogen aan bv. Toegang tot het terrein, barbediening etc.

4e. Ingekomen stukken.
Geen ingekomen stukken

5e. Jaarverslag v.d. secretaris en bestuursbeleid.
Eef – De aanvulling voor het bestuur hoeft niet meer vermeld te worden. Aanpassen in het jaarverslag
van 2019.
Tamara – Er staan 24 leden voor het kaarten?
Wil – Er zijn nog steeds mensen, die wel betalen en gewoon niet komen en dus nog steeds lid zijn.
Geert – Graag wat nauwkeuriger met de ledenlijst vwb mensen, die opzeggen voor een afdeling en nog
wel lid willen blijven. Het komt voor, dat deze mensen dan ook als lid geschrapt worden en geen blad
krijgen.
Jacky – Ga hiermee aan de slag en zal hier wat preciezer mee omgaan.
Wil – Er werd ieder jaar een fiks bedrag aan de visclub betaald. Dit is nu niet meer aan de orde. De visclub betaald zelf alles en aan de APNSA alleen nog het lidmaatschap als lid.
Het jaarverslag is door de ALV goedgekeurd
6. Jaarverslag v.d Penningmeester en Financieel beleid.

De Penning Meester geeft uitleg over het financieel verslag en de begroting.
Wil – Er is een verlies van € 6097,48 bijna gelijk aan dat van 2017.
Inkomsten lopen terug en de rente is laag
Op verzoek van de kascontrolecommissie is er een overzicht gemaakt van 3 willekeurige jaren [2003,
2011 en 2018] om het verval zichtbaar te maken.
Eef – Er zou en brandbrief naar Railsport moeten. Dit verval zal niet alleen bij de APNSA plaatsvinden,
maar ook bij alle andere verenigingen. De vraag is of Railsport zich hier wel van bewust is, vandaar die
brief om een signaal af te geven.
John – Ook vanuit Nijmegen komen er geluiden, dat het daar minder wordt. Railsport is meer een elitegroep geworden en niet meer zo in de tijd van de BSSO. Er is ook geen jaarlijks overleg meer met Railsport en de andere verenigingen.
Martin V. – Wat bereiken we ermee als Railsport aangeschreven wordt?
Eef – Het is meer om een gevoel van saamhorigheid te creëren naar de andere verenigingen toe en het
nog maar eens duidelijk maken dat er een groot verval is bij de verenigingen.
NOOT: Eef neemt initiatief voor een brandbrief en alle hulp is welkom.

Wil – Als het verslag akkoord is gaan morgen kopieën van het jaarverslag naar Railsport.
Vz. Bedankt de Penn.Mstr. voor het duidelijke verslag
Het Jaarverslag is door de ALV goedgekeurd

PAUZE
7e. Verslag van Kascontrole commissie.
Martin Vernes leest voor. Wederom compliment voor de Penning Meester voor de duidelijkheid tot in detail.
Martin vraagt de ledenvergadering om de penningmeester decharge te verlenen.
De ALV gaat hiermee akkoord en Wil wordt bedankt.
De Vz bedankt de kascontrole commissie.

8e. Begroting APNSA voor 2018.
De verwachting is, dat er komend jaar meer inkomsten zullen zijn uit recepties.
Wil bedankt de kascontrolecommissie voor hun tips.
Begroting is goedgekeurd door de ALV

9e. Benoeming Kascontrole commissie.
De nieuwe kascontrolecommissie komt er als volgt uit te zien:
Nanna Versteeg
Gerrit de Graaf
Reserve: Martin Vernes

10e. Rondvraag.
Geert – De sluiting van de APNSA [de Uithoek] in het blaadje zetten? Wanneer is deze?
Best. – van 1 juni tot 2 september
Olaf – De ledenlijst van het Line Dance klopt niet veel meer van.
Best. – Het verzoek aan Olaf om deze te corrigeren en op te sturen aan Jacky, Wil en Geert.
Noot: Dit verzoek is ook aan de andere afdelingleiders.
11e. Sluiting.
John bedankt iedereen voor zijn komst en inbreng en wenst allen een prettige vakantie.
Notulist : J. Degen.

