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1                    Na opening van de vergadering komen de jaarverslagen van het bestuur en de technische commissie ter sprake. Hierop zijn geen opmerkingen of aanvullingen. 
2                    Het financieel jaarverslag wordt besproken. Belangrijke constatering is dat er hoogstwaarschijnlijk zo’n € 1.600,- verlies wordt gemaakt in 2014. Om dit verlies tegen te gaan wordt besloten om op de donderdagavonden de zaal 1 uur minder te huren wegens onderbezetting. Daarnaast is besloten te bekijken of op de donderdagavonden volstaan kan worden met 1 trainer i.p.v. 2. Het bestuur gaat hierover nog in overleg. Uiteraard zijn er ook nieuwe leden nodig om de inkomsten te verhogen maar daarvan is helaas (nog) geen sprake. Besloten wordt akkoord te gaan met de begroting en het mogelijke verlies te accepteren. Daarnaast wordt de contributie verhoogd met 2%. Verder heeft de kascontrolecommissie geconstateerd dat de financiële administratie goed op orde is. De nieuwe kascontrolecommissie wordt gevormd door Theo en Jeroen. Patrick is reserve lid.
3                    Besproken wordt de vraag of een intensievere samenwerkingsvorm met DTS gewenst is. Alle voor- en nadelen en mogelijke samenwerkingsvormen komen ter sprake. Het bestuur krijgt de goedkeuring met DTS contact op te nemen om te onderzoeken of er een nadere samenwerking mogelijk is.
4                    Het ontbreken van een secretaris wordt (helaas) wederom besproken. Het voorstel wordt gedaan desnoods een ZZP-er in te huren ondanks de daaraan verbonden kosten. De ALV besluit echter om een algemene oproep te doen onder de leden/familie met de toevoeging dat voor de werkzaamheden een vrijwilligersvergoeding wordt betaald. Daarop geeft Theo te kennen interesse te hebben in deze functie. Theo wil eerst duidelijkheid over de exacte werkzaamheden. Het bestuur stuurt Theo een omschrijving van de taken waarna Theo besluit zich voor deze taak al dan niet in te zetten. Indien nee dan volgt een algemene oproep aan de leden.
5                    Niet op de agenda maar ter plekke ingebracht is het item Bestuurlijke vernieuwing. Het afdelingsbestuur van de afdeling Gelre heeft de verenigingen verzocht te reageren op hun voorstel. In dat voorstel wordt aangegeven hoe concreet, op afdelingsniveau, invulling wordt gegeven aan het besluit van de Bondsraad waarmee een nieuwe organisatiestructuur vorm wordt gegeven. De ALV besluit de voorstellen te ondersteunen maar benadrukt dat het bonds- en afdelingsbestuur moet zorgdragen voor een goede communicatie met de verenigingen zodat zij weten wat de vragen en behoeften van de verenigingen zijn.
6                    De stand van zaken met betrekking tot de De Veldschuur wordt besproken. Er zijn geen actuele ontwikkelingen te melden. Het blijft wachten op een standpunt van de gemeenteraad. Wel wordt opgemerkt dat de nieuwe coalitiepartijen het behouden van De Veldschuur nieuwe stijl niet hoog op de prioriteitenlijst hebben staan.

