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1.Opening door de voorzitter.
Wil opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2.Notulen van vorige ledenvergadering.
Opmerking punt 3. Het is gebleken dat variatie in de trainingen niet erg uit de verf komt.
Voor de trainingen op dinsdag en donderdagavond is meer belangstelling.
Opmerking GPS. Bijna iedereen heeft een app. GPS voorlichting is niet meer zo relevant.
EHBO-tasjes worden besteld. Notulen door de vergadering goedgekeurd.
3.Toelichting activiteiten vorig jaar.
We gaan door met de ledenwerving met koffiekaarten. Loopt goed. De door ons
georganiseerde tochten worden goed bezocht. We blijven werken aan de kwaliteit van de
tochten. We krijgen steeds meer belangstelling voor onze groep wandelen met aandacht.
4.Uitvoering beleid.
Aandacht voor de komende ALV van Thor. De bestuursstructuur gaat veranderen.
Linking-pin wordt verlaten. Opzet is om het HB uit te breiden met enkele leden met kennis
van zaken over gebouwen, communicatie en sponsoring. Er wordt aan gewerkt om de
statuten en het huishoudelijk reglement op elkaar af te stemmen. Voorstel zal in de ALV van
28 november voorgelegd worden en ev in stemming gebracht worden.
5.Resultaten 2016 en begroting 2018.
De leden hebben toelichting gekregen over de resultaten van 2016 en de begroting voor
2018 en is akkoord gegaan.
6.Jubileum 2018.
Volgend jaar bestaat de wandel afdeling 30 jaar. Hier wordt aandacht aanbesteed tijdens de
tochten. We vragen leden om ook met een idee te komen.
7.Lopende zaken van de wandelgroepen.
Alle wandelgroepen draaien goed. Ons experiment op zaterdagochtend is gestopt. De
belangstelling was te klein en we moeten hiervoor ook trainers ter beschikking hebben.
8.Rondvraag.
We hebben nieuwe wandeltrainers nodig. Omdat we te maken hebben met blessures en
ziekte van trainers wordt het moeilijk om alle trainingen in te vullen. We zullen in grepen
kijken wie trainingen al dan niet vast of incidenteel wil overnemen.
De vergadering had wat last van lawaai in het thorhonk. We kijken of we de volgende keer
de vergadering op een andere dag kunnen plannen.
9.Sluiting.
Wil dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering met een drankje en hapje.
Met vriendelijke groet,

Yvonne de Hoog

