Notulen A.L.V. 28-06-2019
Aanwezig: voorzitter ,penningmeester, beheer, 6 leden (namen bekend bij bestuur)
Opening en welkom door voorzitter.
1)Behandeling financieel jaar overzicht door penningmeester.
Financieel jaaroverzicht is opgemaakt door een externe boekhouder, met dit jaar overzicht kan er
subsidie worden aangevraagd door de vereniging.
Reeds geplande afspraak hierover eind juli.
Uitleg alarm door beheer i.v.m. vraag over WIFI.
Vraag hoe opbrengsten zijn verdeeld tussen donateurs en leden, alleen leden geen donateurs.
2 leden geven aan dat de samenstelling van de Spaarneschool mogelijkheden biedt voor de
speeltuin en bieden aan om op Spaarneschool de speeltuin en het vrijwilligerswerk van de speeltuin
te promoten.
Collecte en huur opbrengsten zijn terug gelopen.
Collecte al vele jaren een dalende lijn dus de lagere opbrengst was verwacht.
Huuropbrengsten dalen door verschuivende gebruikers.
Erfpacht is verhoogt door externe partij en is weinig tot niet beïnvloedbaar door de vereniging.
2)stand van zaken 2019
Penningmeester geeft aan dat contact met de reparateur van de schommel moeizaam verloopt,
veiligheid van het toestel gaat voor op snelheid.
Gebouw heeft lekkage er zijn verschillende partijen uitgenodigd voor een offerte.
3)vooruitblik 2019
Positief blijkt dat de vereniging vanaf 2019 de intocht van sinterklaas niet langer volledig uit de
middelen van de vereniging hoeven te organiseren.
Voortaan gebeurt de intocht in een samenwerkingsverband tussen alle betrokken partijen uit
Spaarndam en Spaarndam-oost.
Daarnaast worden er verschillende opties bekeken voor extra subsidie, collecte of inzamelingsacties.
Lid vraagt of de Albert Heijn sponsering vanuit “hansje munten” voor de speeltuin verzorg.
Dit is niet het geval.
4)Nieuwe bestuursleden
Sinds de laatste bestuursverkiezingen hebben 2 bestuursleden om verschillende redenen
aangegeven hun positie beschikbaar te stellen.
Voor de vergadering hebben 3 leden aangegeven zich verkiesbaar te stellen als bestuurslid.
Na een stemronde mag de vereniging 3 nieuwe bestuursleden verwelkomen.
Bij de eerstvolgende bestuursvergadering zullen de eventueel openstaande functie via stemmen
verdeeld worden.

5)rondvraag
1 der leden vraagt om alvast een datum vast te leggen voor de A.L.V. van 2020.
Hierbij wordt aangegeven dat de vaststelling van de A.L.V. datum een taak is voor het bestuur.
Om te gemoet te komen aan de vraag kan het bestuur wel melden dat de A.L.V. 2020 gehouden zal
worden in juni.
Met het streven de datum 3 maanden voor aanvang bekent te maken.
Parkeren wordt aangedragen als problematisch rond de speeltuin zeker ten tijde van verhuur of
evenementen.
Aangeboden wordt dat 1 der nieuwe bestuursleden dit met de gemeente gaat bekijken.
Aangegeven wordt ook dat er behoefte is aan toiletten als het gebouw gesloten is maar de speeltuin
wel open.
Hierop wordt uitgelegd dat hier al langer naar gekeken wordt maar dat problemen rond veiligheid en
vandalisme eerst goed in kaart moeten worden gebracht.
6)afsluiting vergadering
Een warm welkom voor onze nieuwe bestuursleden en een hartelijke dank voor alle aanwezigen.

