Nederlandse Rope Skipping Organisatie
Brediusweg 15
1401 AA, Bussum

ALGEMENE LEDENVERGADERING 15 MAART 2014
Plaats:
UWC Maastricht, Discusworp 65, 6225XP, Maastricht

Aanvang vergadering:
15:00
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 15 MAART 2014

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening
Ingekomen stukken
Verslag van de secretaris (toegevoegd als bijlage I)
Verslag penningmeester + begroting (toegevoegd als bijlage II)
Vaststelling contributie (te vinden in het huishoudelijk reglement)
Vaststelling huishoudelijk reglement (te vinden op de website www.nrso.nl )
Samenstellen kascommissie -> KO (??)
Verkiezing bestuursleden, aftredend voorzitter Mieke Hölscher stelt zich
herkiesbaar, eventuele tegenkandidaten kunnen zich uiterlijk 1 week van tevoren
aanmelden bij het bestuur via info@nrso.nl
9. Rondvraag
10. Sluiting
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Bijlage I
Jaarverslag NRSO 2013
Bestuur
Het bestuur heeft in 2013 in totaal negen keer vergaderd. Tevens is er een
brainstormsessie gehouden. Hiervoor heeft de NRSO een aantal mensen, zowel met als
zonder ervaring op het gebied van Rope Skipping, uitgenodigd om het te hebben over de
koers die de NRSO zal moeten varen.

Aantal leden
Begin 2013 had de NRSO nog geen leden. Gedurende dit jaar zijn er twee leden
bijgekomen, namelijk G.T.V. Keizer Otto in Naarden en U.W.C in Maastricht. Deze twee
NRSO-leden hadden per 31 december zelf in totaal 51 leden.

Wedstrijden
In totaal zijn er dit jaar drie wedstrijden gehouden: in Januari het single knock out, in
Juni het dubbel Knock out en het NK in Oktober . Het NK is gewonnen door Tessa van der
Mark. Zij neemt hiermee de titel Nederlands Kampioen Rope Skipping over van Sebastien
Hoek.
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Bijlage II
Jaarverslag Penningmeester NRSO 2013
Doordat de penningmeester een jaar in het buitenland was, is deze taak voor 1 jaar
overgenomen door een interim-penningmeester. De interim-penningmeester verklaart de
inkomsten en uitgaven van 2013. De penningmeester maakt de begroting 2014.

Inkomsten
Er zijn relatief weinig transacties geweest. Doordat er 2 nieuwe leden zijn, is de
contributie geïnd. Bovendien zijn er 3 wedstrijden georganiseerd.

Uitgaven
Er waren diverse uitgaven die ‘contant’ zijn betaald. Dit wordt ondersteund met bonnen
die in de administratie zijn opgenomen.
Doordat we dit jaar van bank zijn veranderd (Postbank naar Rabobank) is het saldo dat
nog op de Postbank aanwezig was niet gestort op Rabobank, maar aan de hiervoor
genoemde uitgaven.
De inkomsten en uitgaven worden ondersteund door de dagafschriften van Post- en
Rabobank. Het jaar 2013 is geëindigd met een positief saldo van € 575,97

Contributie
Voor 2014 gaat NRSO voor het eerst de NCS (overkoepelde sportorganisatie) contributie
betalen. Wij verwachten dat dit de grootste uitgave zal zijn. De betaling van deze
contributie valt binnen budget, waardoor wij de leden voorstellen het huidig contributie
niveau voor afdracht NRSO voor 2014 te laten op € 15,00 voor senior-leden en € 13,00
voor junior leden.

februari 2014,
René Dekker (interim-penningmeester)
Ivo Witkamp (penningmeester)
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Bijlage II
Begroting NRSO 2014
Uitgaven
Contributie NCS

€ 224,55

Bankkosten

€

Wedstrijden

€ 300,00

Ontwikkelen lesmateriaal trainers

€ 150,00

Hosting website

€

Bijdrage kosten KvK

€ -

Communicatiekosten extern

€

Onvoorzien

€ 100,00

Totaal uitgaven

€ 874,50

60,00

14,95

25,00

Inkomsten

Begroting

€ 122,50

Saldo 1/1/2014

€ 575,97

Verwacht saldo 31/12/2014

€ 698,47
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Contributie seniorleden

€ 255,00

Contributie juniorleden

€ 442,00

Wedstrijden

€ 300,00

Totaal

€ 997,00
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Toelichting Begroting 2014 NRSO 2014
Wedstrijden
Voor de wedstrijden die georganiseerd worden door de NRSO wordt inschrijfgeld gevraagd. Dit
inschrijfgeld komt geheel ten goede aan de kosten die voor het organiseren van de wedstrijden
gemaakt worden. Het uitgangspunt is dat op deze manier de wedstrijdkosten worden gedragen door
de deelnemers aan de betreffende wedstrijden.

Bijdrage kosten Kamer van Koophandel
Voorheen vormde de jaarlijkse bijdrage aan de KVK een vaste kostenpost op de begroting van elke
vereniging. Sinds 2013 is deze bijdrage afgeschaft.

Communicatiekosten extern
Het streven is om voor de communicatie hoofdzakelijk gebruik te maken van e-mail, om de kosten
tot een minimum te beperken. In enkele gevallen zal het echter noodzakelijk zijn om gebruik te
maken van postzegels of telefoongesprekken.
1 maart 2014,
René Dekker (interim-penningmeester)
Ivo Witkamp (penningmeester)
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