
ALGEMENE LEDENVERGADERING TIOS  (22-10-2019) 

AANWEZIG:Penny, Susanne, Marian, Alice, Riëtte 

BESTUURSSAMENSTELLING 

• Voorzitter: Maik Markerink  

• Penningmeester: Vacant  

• Secretaris: Vacant 

• Bestuurslid Dans: Marian Arts 

• Bestuurslid Dans: Susanne Walraven  

• Contactpersoon Dans: Yvonne van Duijnhoven 

• Bestuurslid Turnen: Vacant 

• Bestuurslid: Penny  Bruining 

ALV okt. 2018 

• Lage opkomst, weinig afmeldingen 

• Activiteiten en financiën doorgenomen 

• Kascontrole: goedgekeurd 

• Nieuwe bestuursleden zijn welkom 

• Rondvraag 2018: 

• Sociom inschakelen voor bestuursfuncties te vullen 

• Sportinstuif in januari ipv slotdag?? 

• Ideeën om turners te enthousiasmeren 

FINANCIEEL VERSLAG 

• Fiscaaljaar 

  het fiscaal jaar is gestart aan het begin van het seizoen op  

 2-9-2019 

• Verslag kascommissie  

Dit verslag moeten we even parkeren. We stellen vanavond een datum vast dat de Kas gecontroleerd gaat 

wordt.    

• Benoeming nieuwe kascommissie :Alice en Erik 

• Begroting 

Even als het verslag van de kas commissie moeten we dit punt parkeren tot een nader gestelde datum 

namelijk .. : .. :2019  



VOORGESTELDE CONTRIBUTIE 

  

 18- 19 19- 20 

Turnen  € 125 € 130 

Streetdance  € 125 € 130 

Moderne dans  € 145 € 150 

Demogroep dans  € 160 € 165 

Toeslag 21+ ** € 50 € 55 

Toeslag Nota (geen automatische incasso)  € 10  € 10  

Contributie voor instromers gedurende het seizoen, zie onderbouwing  

 

• TIOS incasseert 1x per jaar rond 23 oktober de contributie. Deelbetalingen worden niet meer geaccepteerd. 

In het verleden is gebleken dat het bestuur elke keer achter de 2de betaling aan moet bellen. 

• De gemeente geeft subsidie aan leden tot 18 jaar welke in de gemeente Sint Anthonis wonen. Leden welke 

op 1 januari van het subsidie jaar 18 zijn betalen deze toeslag. De peildatum voor de gemeente is 1 januari.  

Leden welke gebruik maken van meerdere disciplines binnen de vereniging betalen maar éénmaal deze 

toeslag.  

• Er wordt geen contributie terugbetaald. De reden hiervoor is dat onze vaste lasten, zoals salarissen, zaalhuur 

en KNGU kosten doorlopen. In uitzonderlijke gevallen, zoals langdurige ziekte of immigreren kan er na 

overleg met het bestuur een uitzondering worden gemaakt.  

• TIOS rekent €10 administratiekosten voor het verzenden van een nota als men niet kiest voor automatische 

incasso.     

• Start na de herfstvakantie, nog 29 weken € 110,00 

Start na de kerstvakantie, nog 21 weken € 90,00 

Start na de carnavalsvakantie, nog 14 weken € 65,00 

Start later in het seizoen blijft € 65,00  

• Bij Stijging contributie worden de bedragen aangepast. 

 

TURNEN 



Leiding bij turnen: Judith en Martin 

• Recreatief turnen: 23 leden : 

• We hebben momenteel 2 (1 jongensgroep) reguliere turngroepen. De meiden zijn 1 groep van 16 meiden.  

• En een groep van momenteel 7 jongens.  

Sjors sportief heeft tot nu toe 20 aanmeldingen voor de proeflessen opgeleverd.  

STREETDANCE 

• Het Demo Team (17 leden)  

• Er zijn 2 demo groepen  

The future 7 meiden 

Endless 10 meiden  

Eline Boerboom is nog steeds de leidster van de meiden  

• Wedstrijden 2019-2020 

 

 

• We hebben momenteel 15 dansgroepen  

• 11 groepen Streetdance 95 leden  

• 2 groepen Moderne dans 15 leden    

• 2 Demo groepen 17 leden 

• Totaal aantal leden:127 

• Streetdance show op 23 2020 

• De voorbereidingen zijn in volle gang    

 

Thema: ?? 

DIVERSE ONDERWERPEN 

 

 

RONDVRAAG 

 

 


