BESLUITENLIJST KOEPEL TER PUBLICATIE
DATUM
ACTIE
15-1-2010

Vergadering besluit dat de eerste stap voor 3 nieuwe bestuurleden via een brief richting de belangen
verenigingen gaat.

12-3-2010

Vergadering geeft aan dat er actief verder kan worden gewerkt met de uitwerking CAO SRO/Accres.

12-3-2010

Er komt geen financieel verslag over periode 27 december 2009 tot en met 31 december 2009.

28-5-2010

Huishoudelijk reglement is goedgekeurd.

17-9-2010

Bestuur keurt de exploitatiebegroting (baten en lasten) 2011 Koepel goed

17-9-2010

Bestuur keurt de concept huur- en samenwerkingsovereenkomst goed

11-2-2011

Marcel is afgevaardigde namens Koepel bestuur in overleg met Sportraad en kan handelend optreden als
bestuurslid.

9-9-2011

Bestuur keurt de exploitatiebegroting (baten en lasten) 2012 Koepel goed.

2-12-2011

Bestuursverkiezing Marcel voorzitter en Bas bestuurslid. Uittredend Aad en nieuw bestuurslid Martijn.

7-2-2012

Statuten aangepast en afgehandeld.

7-2-2012

Samenstellings verklaring aangepast en opgenomen in statuten.

7-2-2012

Bestuurders aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

7-2-2012

Martijn Klunder nieuwe bestuurder, decharge Aad Knetch.

3-3-2012

Vaststelling jaarcijfers per 23-3-2012

1-6-2012

Bij investeringen > € 10.000,-- minimaal 2 offertes en informatie over milieu en CO2 effecten
investeringen.

1-6-2012

Plaatsen jaarcijfers 2011 als PDF op site Koepelvoorst.nl

7-9-2012

Manager is verantwoordelijk voor een gedegen archivering van de ingekomen- en verzonden brieven.
Manager zal bestuur voldoende informeren, alle dossiers moeten goed inzichtelijk worden gehouden.

2-11-2012

Kwaliteitslabel voor akoestiek Multizaal bepalen we zelf en vermelden dit op de site. Geen haalbare
referentie kaders te verkrijgen.

2-11-2012

Het bestuur heeft besloten om de statuten op een nader, natuurlijk moment te wijzigen op de volgende
onderdelen.
1. Bestuurders worden niet geleverd door initiële oprichters, maar keuze zal nog uitsluitend op basis van
kwaliteit en inbreng plaatsvinden en
2. Het bestuur zal haar adviesfunctie niet beperken tot sport alleen (art. 5 lid o), maar uitbreiden tot
sport, welzijn en cultuur. Het transparante toezicht op het functioneren van de Koepel zal (nog) niet
leiden tot een aanpassing in de statuten. Wij zullen alle transparantie betrachten ten aanzien van
begroting – realisatie via de website.

21-12-2012

Bestuur besluit om de samenstelling van het bestuur naar 7 personen te brengen. Per 1-1-2013 toetreding
door Reinier Plante en Wim Bolink zal per 1-1-2013 voor 4 jaar worden herbenoemd.
Er is een aftredingsschema gemaakt voor een goede bezetting van het bestuur.

1-3-2013

Toetreding bestuur door Erika Jansen en Godelieve Riezebosch per 1-3-2013
Bestuur benoemd Martijn Klunder tot penningmeester en Bas van der Holst tot secretaris

13-9-2013

Bestuur besluit met algemene stemmen dat de MIVISTRA geaccordeerd is.

22-11-2013

Bestuur stelt vergaderschema 2014 vast.
Bestuur akkoord met voorstel BTW verrekening.
Bestuur positief t.a.v. voorstel para-commerciële verordening.
Bestuur besluit dat er in 2014 een stakeholders bijeenkomst komt.

28-2-2014

Bestuur akkoord met aanbieden begroting 2015 inclusief aanbiedingsbrief.

11-4-2014

Bestuur besluit dat er een opleiding komt voor personeel via Horeca Formule & Management B.V.
Gedragscode integriteit Koepel Sport, Welzijn en Cultuur vastgesteld.

4-7-2014

Koepel verkoopt geen afgekeurde materialen aan derden.
Bestuur besluit geen APP te kopen.

12-9-2014

Richtlijnen verhuursysteem blijven ongewijzigd van kracht.
Opleiding personeel klantvriendelijkheid start per 7 oktober 2014.

27-3-2015

Bestuur stelt de jaarcijfers 2014 vast in overleg met accountant Schimmel & Plante.

22-5-2015

Bestuur akkoord met investeringen in turnhal Zuiderlaan en sporthal Zuiderlaan op basis van de
ontvangen offertes van Janssen Fritsen.

25-9-2015

Bestuur akkoord met begroting 2016 en aanbiedingsbrief.

