FST ALGEMENE JAARVERGADERING

DATUM:

14 OKTOBER 2015

TYD:

19H00

VENUE:

1.

PERSONEELKAMER, SENTRAAL HOëRSKOOL BLOEMFONTEIN

Verwelkoming:

Christa heet almal welkom, en De La Harpe open met gebed.
Barries van die Vrystaat sport federasie in spesifiek word welkom geheet.
Daar is nie ‘n kworum nie en die vergadering verdaag vir 15 min.
2.

Presensie:

‘n Presensie-/verskoningslys word gesirkuleer ( hierby aangeheg.)

3.

Personalia:

Al die atlete wat kleure (protea / Vrystaat)ontvang het word geluk gewens.

4.

KENNISGEWING

De la Harpe lees die kennisgewing vir die alg jaarverg 14/10/2015 by Hoërskool Sentraal
Bloemfontein voor.

5.

Vorige notule:

Die vorige notule is gesirkuleer . Die notule word aanvaar deur Adri Vermaas en DLH le Roux
sekondeer dit

6.

Voorsitters Verslag

Christa gee verslag van die afgelope jaar - hierby aageheg
Adri voel dat die bewoording van die diepte van die sport moet verander maar dat die kwaliteit
goed is.
DLH le Roux aanvaar die verslag en Adri Vermaas – sekondeer.
Adri Vermaas bedank Christa en haar kommitee vir al hul tyd, moeite en entoesiasme.

7.

Finansies

Schalk gee verslag oor die 2015 fin. State (hierby aangeheg) - Jan Herbst en Johan Badenhorst
teken state namens die kommitee.
Nicolas Theron aanvaar verslag, Adri Vermaas sekondeer.
Schalk lig die vergadering in dat daar ‘n aparte rekening vir die lotto gelde is.
Daar word besluit dat die gebruik van die lotto fondse op die webwerf geplaas sal word ter wille van
deursigtigheid.
Daar word toestemming by die vergadering gevra dat die fin kommitee aansoek doen by die bank vir
‘n dt/kt kaart sodat dit gebruik kan word vir deposito’s wanneer motors gehuur moet word om
toerusting te kan vervoer.
Schalk word deur die vergadering bedank vir sy volledige verslag.
Dlh le Roux het bedank as kommitee lid en Jan Herbst word aangestel as die 3de persoon vir die
toelating van betalings.

8.

Mosies

Adri Vermaas het ‘n mosie ingedien oor die prestasie toekenning van atlete. Hy voel dat al die
prestasies van ‘n atleet nie in aggeneem word met die toekenning van atleet van die jaar nie.
Adri verduidelik sy voorstel van hoe daar ‘n punte stelsel gebruik moet word. (hierby aangeheg)
Die vergadering besluit dat die kommitee dit in detail by n vergadering sal bespreek en dan op ons
webwerf sal sit vir bespreking deur al die atlete.

9.

Registrasie gelde

Die lede word ingelig dat die registrasie fooie vir die 2016 jaar verhoog gaan word na:
Jnr – R300.00 pj
Snr – R400.00 pj
Rekreasie – R300.00 pj
Die vergadering stem in vir die verhoging

10. Vrystaat Sport Federasie
Barries Barnard van die sport federasie word aan die vergadering voorgstel.
Barries stel voor dat ons meer gebruik maak van koerante vir bemarking. Hy sal vir Christa
kontaknommers gee van koerante wat hy kan aanbeveel. Verder raai hy aan dat alle lotto
fondse so gou moontlik opgebruik word en dat dit nie verjaar nie want dit benadeel die sport.
Hy beveel aan dat die nuwe aansoeke tot op klubvlak vir lotto befondsing oop is en dat ons so
gou moontlik aansoek doen. Barries is baie tevrede met wat hy sien by Vrystaat driekamp aan
die gang is en wens Christa en haar span geluk met die goeie werk.
Barries word bedank vir sy entoesiastiese wyse waarop hy altyd bereid is om te help.

11. ALGEMEEN
Daar word tyd gegun vir enige verdere vrae of voorstelle - geen.
VERKIESING
Die nuwe bestuurspan word as volg verkies:
President - Christa Roestoff
Visie president - Johan Badenhorst
Sekretaresse - Wilna Potgieter
Finansies - Schalk Roestoff
Bemarking - Johan Badenhorst
Tegnies - Jan Herbst
Add Lid - Adri Vermaas

Christa bedank almal vir hul moeite en entoesiasme, om 20h30 verdaag die vergadering.
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