
 

 
Uitnodiging ledenvergadering 29 maart 2017 
 
Op woensdag 29 maart 2017 om 20.00 uur houdt Mobilee Woerden haar jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering.  
Deze vindt plaats in Grand Café Plein 7, Kerkplein 7, Woerden. 
Het bestuur nodigt u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. 
 
Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden, alsmede de wettelijke 
vertegenwoordigers van jeugdleden.  
 
Indien er in de vergadering voorstellen in stemming worden gebracht mag ieder lid of één 
wettelijk vertegenwoordiger van een jeugdlid één stem uitbrengen. Jeugdleden uit één 
gezin worden geacht één en dezelfde vertegenwoordiger te hebben. 
 
De vergaderstukken zijn op de vergadering ter plaatse beschikbaar.  
Belangstellenden kunnen de vergaderstukken ook opvragen bij de administratie. 
(e-mail: administratie@mobilee-woerden.nl). 
 
Het agenda-voorstel luidt als volgt: 
 

1. Opening 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
3. Notulen vorige algemene ledenvergadering op 31 maart 2016 
4. Activiteiten jaarverslag 2016 
5. Financieel jaarverslag 2016 
        -  verslag van de kascommissie (Wim de Bie en Connie van Niekerk) 
        -  bespreking balans en exploitatieresultaat 2016 

6. Voortgang beleidsplan 2016-2020 
7. Verzelfstandiging afdeling Dance (toelichting op volgende pagina) 
8. Organogram van Mobilee 
9. Bestuurssamenstelling Mobilee 

 Bestuursleden aftredend en niet herkiesbaar: 
 -  Eveline Herben (interim-voorzitter, linking pin naar Dance)  
 - Anneleen Kaptein (linking pin naar Turnselectie) 
 Kandidaat-bestuursleden: 
 - Nico de Haan   (voorzitter, linking pin naar Sponsoring) 
 - Gesinus Huistra (bestuurslid PR en Communicatie, linking pin naar Turnselectie) 
 Bestuursvacatures: 
 - Secretaris 
 - Bestuurslid Algemene Zaken 

10. Jubilarissen        
        Esther Eberwijn is 25 jaar lid 

 (Datum en plaats van de huldiging worden in overleg met de jubilaris bepaald) 
 

PAUZE 
 

11. Begroting 2017  
12. Vaststellen contributies seizoen 2017/18 
13. Verkiezing nieuw kascommissielid 
14. Rondvraag 
15. Sluiting. 

 
We zien u graag op 29 maart!  
 
Eveline Herben, interim-voorzitter 
                                   e-mail: voorzitter@mobilee-woerden.nl 
  



 
 
Toelichting op agendapunt 7: 
 
Verzelfstandiging afdeling Dance 
 
 
Waarom? 
 
Mobilee is een grote vereniging met ongeveer 950 leden. Het besturen 
van zo’n grote vereniging is een omvangrijke taak, die veel inzet van 
vrijwilligers vraagt.  In de huidige tijd is het moeilijk om aan die vrijwilligers 
te komen. Daarom is het streven van het bestuur erop gericht de 
afzonderlijke afdelingen zoveel mogelijk zelfstandig te laten opereren. 
Kleinere eenheden zijn beter te overzien en makkelijker te besturen, 
waardoor het ook makkelijker wordt er vrijwilligers voor te werven. 
 
Onze afdeling Dance opereert al een aantal jaren erg zelfstandig, maar 
heeft last van het imago van de moedervereniging Mobilee, die meestal 
met gymnastiek en turnen wordt geassocieerd.  Om zich duidelijker als 
volwaardige dansschool te kunnen profileren is er voor gekozen deze 
afdeling een eigen naam te geven waarin de naam Mobilee niet meer 
voorkomt.  Die naam is op 5 november 2016 gepresenteerd: “Dance 
Academy Woerden”.   Tevens is er een nieuw, bijbehorend logo.  
 
Een eigen vereniging 
 
Het ligt in de bedoeling de verzelfstandiging van Dance op 1 juli 
aanstaande af te ronden met de oprichting van een nieuwe vereniging: 
Dance Academy Woerden.  De afdeling is daar zowel operationeel, 
administratief als financieel klaar voor.  Alleen de juridische 
zelfstandigheid moet nog worden gerealiseerd, zoals eigen statuten en 
een eigen bestuur. Daaraan wordt de komende maanden gewerkt. 
 
Wat merken de leden van de Dance-afdeling hiervan? 
 
De leden van de Dance-afdeling zullen weinig merken van de 
verandering: lessen, leiding en hoofdleiding blijven dezelfde, en de 
lessen blijven gegeven worden in de dansstudio aan de Johan de 
Wittlaan. Ook de communicatielijnen via de digitale media (e-mail, 
website, nieuwsbrieven, Facebook, Instagram) veranderen niet. Waar 
nodig en mogelijk zullen die wel inhoudelijk worden verbeterd en 
aangepast aan de nieuwe situatie.  
 
Gaan alle leden die les hebben in de dansstudio over ? 
 
In principe worden leden van de afdeling Dance van Mobilee 
automatisch lid van de nieuwe vereniging Dance Academy Woerden. 
Echter, een aantal lessen voor volwassenen die in de dansstudio worden 
gegeven gaan niet over naar de nieuwe vereniging maar blijven onder 
de vereniging Mobilee vallen: het betreft de lessen Steps, Bodyshape, 
Dans en Yoga die worden gegeven door Astrid van Os, Irma Vermeij en 
Truus Leurink. Deelnemers aan deze lessen blijven dus lid van Mobilee. 


