
                                                                                                                            
 

Algemene Ledenvergadering TIOS 22 okt. 2018 

Opening en mededelingen                             

 Maik opent de vergadering met koffie en thee. Er zijn 3 aanwezigen en 2 afmeldingen. 

Bestuurssamenstelling per 22-10-2018  

Voorzitter: Maik Markerink                            

Penningmeester: Vacant                         

Secretaris: Vacant                          

Bestuurslid Dans: Marian Arts                          

Bestuurslid Dans: Susanne Walraven                         

Contactpersoon Dans Yvonne van Duijnhoven                            

Bestuurslid Freerunning: Vacant                         

Contactpersoon Freerunning Eva Bulkens                             

Bestuurslid Turnen: Vacant 

Terugblik Algemene ledenvergadering vorig jaar 

Lage opkomst, weinig afmeldingen                

Activiteiten en financiën doorgenomen              

Kascontrole: goedgekeurd                                

Besloten wordt de selectiegroep van turnen op te heffen                       

Er komt een demo groep bij dans bij.                                  

Nieuwe bestuursleden zijn welkom                 

Rondvraag 2018:          

 Sociom inschakelen voor bestuursfuncties te vullen     

 Sportinstuif in januari ipv slotdag??       

 Ideeen om turners te enthousiasmeren 

Jaarverslag en financieel verslag eerste helft 2018 

Wedstrijden selectie turnen 2018          

 21 apr. uit bij Cialfo (alle asp.)                            

 26 mei uit bij Cialfo (senioren)                

 3 juni thuis (alle asp.)                           

 9 juni uit finale in Schijndel (alle asp. en senioren)        

 17 juni clubkampioenschappen 

Wedstrijd en optreden Demo dans 2018 

31 mrt 2018 Hollands Dans Spektakel Cuijck          

 Jeugdpronkzitting in Rijkevoort en St. Anthonis.                    

 Filmconcert van St. Cecilia                     

 Extra optreden in Rijkevoort 15 juni 2018              

 9 en 10 juni Tios dansshow Watch It!!        https://www.youtube.com/watch?v=9bTLln2d910&t=8s 

https://www.youtube.com/watch?v=9bTLln2d910&t=8s


                                                                                                                            
 

 

Financieel verslag 

Fiscaal jaar Het fiscaal jaar van Tios is per inang van het seizoen 2018/2019 gekoppeld aan het 

sportseizoen. 

Verslag kascommissie Dit verslag kunnen we nu niet overleggen. We stellen een nieuwe datum vast voor 

kascontrole en het financieel verslag ligt bij de voorzitter ter inzage. 

Begroting Als het financieel verslag klaar is, kunnen we de begroting maken. 

Voorgestelde contributie 

     18/19   19/20 

Turnen     €120   €125   

Streetdance     €120   €125 

Moderne Dans     €145   €145 

Demogroep Dans    €160   €160 

Freerunning     €180    €180 

Toeslag20+     € 50   19+   € 50 

Toeslag Nota (geen autom. Incasso)  € 10     € 10 

Door het stijgen van kosten (personeel en zaalhuur) zal er een verhoging van de contributie doorgevoerd 

worden in 2019/2020. 

• 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 2018 van het subsidie jaar 20  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.  

Op termijn zal deze toeslag ingevoerd worden voor alle leden welke 18+ zijn.    

• 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 € 105,00 

Start na de kerstvakantie, nog 21 weken € 85,00 

Start na de carnavalsvakantie, nog 14 weken € 60,00 

Start later in het seizoen blijft € 60,00 (proeflessen voor volgend seizoen zijn gratis)   

  (Bij Stijging contributie worden de bedragen aangepast) 

Turnen 

 Nieuwe leiding bij turnen: Judith en Martin 

• Recreatief turnen: 

• We hebben momenteel 3 (1 jongensgroep) reguliere turngroepen. Deze groepen zijn stabiel helaas is 

er geen groei en blijft het leden aantal teruglopen.  Totaal aantal leden d.d. 20-10-2018 : 20 leden   

(1 aanmelding proeflessen) 

• Jongens turnen: 

• Dit is een gemotiveerde groep enthousiaste jongens. Het ledenaantal van deze groep is stabiel de 

afgelopen jaren. (8 leden)  

Streetdance 

Het Demo Team            

 Er zijn 2 demo groepen. Zij gaan aan 2 wedstrijden meedoen.     

 Hollands Dans Spektakel en Shell we dance.        

 Verder zal de nieuwe contactpersoon Sanneke Aben proberen nog meer optredens te regelen.   

 Nieuwe leidster van de demogroepen is Eline Boerboom.  

We hebben momenteel 15 dansgroepen  

• 10 groepen Streetdance 

• 3 groepen Moderne dans  Totaal aantal leden:126 

• 2 Demo groep  

Streetdance show op 25 en 26 mei 2019        

 De voorbereidingen zijn in volle gang    

              Thema: Bucketlist 

 

 

 

 



                                                                                                                            
 

Freerunning 

Momenteel hebben we 2 freerunning groepen              

We hebben momenteel 12 leden (3 voor proeflessen).             

Eva Bullekens heeft aangegeven contactpersoon te willen zijn.             

We zijn aan het kijken hoe we meer materieel ter beschikking kunnen krijgen om de lessen 

gevarieerder te kunnen krijgen.  

Aangezien de bestuursleden en aanwezigen allen dansouders zijn, rijst bij ons de vraag of wij volgend jaar 

nog door moeten gaan met freerunnen bij TIOS. We zullen dit in januari 2019 evalueren. 

Werving nieuw bestuur 

We hebben al op verschillende manieren nieuwe bestuursleden gezocht, maar helaas nog niet gevonden. 

Het is niet alleen een probleem bij TIOS. Ook andere verenigingen kampen met een groot tekort aan 

vrijwilligers en bestuursleden. We zijn nu op zoek naar nieuwe manieren van bestuur. Moeten we bestuurlijk 

verenigingen samenvoegen, of moeten we betaalde diensten inschakelen om bepaalde taken waar te 

nemen, zodat een bestuursfunctie minder belastend is. We zijn hier nog volop mee doende en als er 

uiteindelijk het voorstel komt, wordt dit natuurlijk duidelijk naar de leden gecommuniceerd. Ook moet 

bekeken worden of de statuten dan eventueel aangepast dienen te worden. 

Het zou zonde zijn als onze leden moeten stoppen met sporten omdat er geen vrijwilligers zijn!! 

Rondvraag en sluiting 

Er wordt gevraagd of we de procedure en consequenties van deelname aan de demo groep op de site uit te 

leggen en dit ook via email aan de ouders kenbaar maken alvorens gestart wordt met voorselectie door de 

leiding. Dit om teleurstelling bij de leden te voorkomen. 

Sluiting  

Maik sluit om 20.40 de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun belangstelling. 

 


