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Notulen Algemene ledenvergadering 
 
 
Datum: 16 maart 2016 
Tijdstip:  20.30 uur 
Plaats:  De Kadans 
 
Aanwezig  
Bestuur:  Frans de Beer, Bianca van Welie, Wenda Leijtens, Ingrid van Zeijl, Andrea 

Prinsen, Bob de Beer, Hans van Laarhoven, Sandra vd Heuvel 
 
Leden:  Lisette Leijtens, Sven van Hamond, Mark Versfeld, Frank van Laarhoven, 

Sandry van Heerebeek, Mark van den Berg, Eric Nooijen, Nikie de Koning, 
Ruud Giesberts, Maarten Bogers, Ben Klaassen, Rohan de Bresser, Myriam 
Nuys, Hanny Hendrikx, Romee van Lochem, Sandra Fonken, Piet Hein Lou-
wers, Anke Jansen, Rik van Laarhoven, Bas van Dongen, Lisa van Kampen  

 
Afwezig met  
kennisgeving: Iris van den Berg, Marielle van Grinsven, Inge van Loosdregt, Elke Janssen, 

Larissa van Zummeren, Emmy de Beer, Marie-José Roks Sarton.  
 
Notulist: Andrea Prinsen 
 
Bob (voorzitter) opent de vergadering.  
 
1. Vaststelling notulen jaarvergadering 2015 

De leden hebben de notulen van de ALV van 2015 kunnen inzien via de website. Het be-
stuur vraagt of hier nog op- of aanmerkingen over zijn.  
De notulen worden goedgekeurd.  
 

2. Vaststelling van het jaarverslag  

Er is een presentatie gemaakt met daarin alle verslagen van de commissies. De commis-
sieleden komen aan het woord. 
Bob vraagt in de vergadering om goedkeuring van het verslag. Het verslag wordt  goed-
gekeurd. Daarmee wordt het bestuur gedechargeerd voor het gevoerde beleid. Het jaar-
verslag zal op onze website worden geplaatst. 
Zie het secretarisverslag 2015. 
 

3. Verslag van de kascommissie  

Kascommissieleden van dit jaar waren Piet Hein Louwers, Maarten Bogers en Anke Jan-
sen. De kascommissie brengt rapport uit over de gehouden kascontrole. Als alles in orde 
is bevonden dan wordt het door de penningmeester gevoerde beleid goedgekeurd en 
wordt het bestuur gedechargeerd voor het gevoerde financiële beleid van het afgelopen 
jaar. 
Piet Hein neemt het woord namens de kascommissie:  
Alle inkomsten en uitgaven zijn gecontroleerd. De penningmeester heeft alles netjes op 
orde. Er is door de kascommissie veel aandacht besteed aan de KNGU wedstrijd die we 
georganiseerd hebben. Vooral de uitgaven die daarbij richting de KNGU gaan, zijn sub-
stantieel. 
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Alle inkomsten en uitgaven zijn zichtbaar, echter, het is niet altijd zichtbaar wat het ge-
volg is, bijvoorbeeld: 
1. Er moet nog een kwartaal bondscontributie betaald worden, dit kan je nu niet terugvin-
den in het overzicht. Je krijgt dus een vertekend beeld.  
2. Etentje: vrijdagavondgroep etentje stond vermeld. Dit wordt genoteerd als uitgaven 
maar dat klopt niet. De leiding die op deze groep staat krijgt namelijk niet betaald per 
maand. Dit scheelt de vereniging geld. Zij ‘sparen’ een deel van de vergoeding op om 
eens per jaar uit eten te kunnen gaan.   
3. In het verleden is veel geld uitgegeven aan broeken/ t-shirts e.d. Dit is een uitgave ge-
weest, maar er ligt ook nog voorraad op zolder, dit is nergens zichtbaar.  
Tip: probeer uitgaven/ inkomsten iets inzichtelijker maken. Mogelijkerwijs kan een boek-
houdprogramma hier uitkomst bieden. Dit wordt door het bestuur overwogen.  
 
Anke Jansen vult aan; zij geeft aan geschrokken te zijn van wat de wedstrijdgroep per 
jaar voor de vereniging kost. Dit wordt bij de jaarrekening verder verduidelijkt. 
 
Het verslag van de kascommissie is goedgekeurd. 
 

4. Vaststelling van de jaarrekening van de vereniging 

De financiële stukken worden uitgedeeld en worden aan het einde van de vergadering 
weer ingenomen. Frans en Bob geven uitleg over de inkomsten en uitgaven van 2015. Bij 
akkoord wordt het bestuur gedechargeerd voor het gevoerde beleid. 
- Er is helaas een verlies gedraaid van 4500,-. Dit heeft meerdere oorzaken o.a. het te-

ruglopen van het ledenaantal, TOTM heeft geld gekost en ook de KNGU contributie is 
gestegen. Het gaat financieel gezien niet goed met de KNGU, het bestuur is naar 
verschillende bondsavonden geweest en het huidige voorstel voor contributieverho-
ging heeft hier ook een relatie mee.  

- Rohan de Bresser: er zijn inkomsten geboekt voor wedstrijdpaspoorten, dit heb je elk 
jaar. Deze inkomsten heb je in 2014 ook gehad, maar dat is niet zichtbaar in dit over-
zicht, hoe komt dat? Mogelijkerwijs is dit in 2014 niet uitgesplitst en nu wel.  

- Frank van Laarhoven: de grote clubactie is een mooie actie waar je als vereniging 
weinig voor hoeft te doen. Hoe wordt dit gepromoot op de groepen? Het zou goed 
zijn wanneer de leiding hier (meer) aandacht aan besteedt. Anke Jansen vult aan; bij 
de judo wordt een lijstje van ‘topverkopers’ bijgehouden op de website. De kinderen 
kunnen dit op de website zien. Hierdoor krijg je onderling een soort competitie en dat 
is bevordelijk voor het verkopen van de loten. 

- Rohan de Bresser: Mogelijkerwijs moet je ook inzichtelijker maken wat er met het 
geld van de grote clubactie gebeurd voor de kinderen. Dus wat is je doel? Wat gaat 
er met het geld gebeuren? Het bestuur neemt het mee.  

 
5. Vaststelling begroting boekjaar 2015 en voorstel contributieverhoging  

Bob en Frans lichten de begroting toe. Dit jaar willen we een contributieverhoging door-
voeren van ongeveer 10%. 
 
Inkomsten: 
- Subsidie van de gemeente is 500,- gestegen in vergelijking met vorig jaar. We weten 

niet hoe dit kan.   
- We moeten gaan bezuinigen, dat betekent dat de commissies minder budget zullen 

krijgen. Dat wil niet zeggen dat de commissies niets meer mogen organiseren, maar 
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we zullen moeten bekijken hoe we dit zo handig mogelijk kunnen doen met de midde-
len die we tot onze beschikking hebben. De kampinschrijving zal gaan stijgen met 
2,50 euro. 

- Ruud Giesberts: Nu komen de wedstrijdpaspoorten weer niet terug in de begroting? 
Hoe zit dat? Bij de werkelijke inkomsten laten we dit volgend jaar terugzien.  

 
Uitgaven: 
We hebben gekeken naar de uitgaven per groep. Wat komt er binnen en wat gaat eruit? 
- De conclusie is dat er één recreatiegroep was die verlies draaide. De overige groe-

pen draaiden positief tot neutraal. Het doel is om dit twee keer per jaar te controleren 
en dus bij te kunnen houden hoe de groepen draaien.  

- Gymbijzonder, de groep voor verstandelijk beperkte kinderen, draait momenteel ver-
lies, maar dit is ingecalculeerd. 

- Kosten wedstrijdgroep: de leiding van de wedstrijdgroep is betrokken geweest bij de 
financiele situatie van de wedstrijdgroep. 

- Financiele situatie KNGU. De KNGU heeft besloten om de bondscontributie per lid 
met 1,50 euro te verhogen per kwartaal. Dit is in verhouding erg veel.   

- Verzekering en contributie KNGU: in plaats van 11.000 dat staat opgenomen in het 
overzicht moet dit 13.000 - 15.000 euro zijn. Dit is eenmalig, maar moet nog wel ver-
werkt worden.  

- Het idee is om een financieel adviseur te vragen om mee te kijken twee keer per jaar. 
 
Contributieverhoging: 
Voor de wedstrijdgroep zal de contributie meer gaan stijgen dan voor de recreanten.  

 
Recreanten: 
Alle contributies voor de recreanten zijn ongeveer 10% gestegen: dit is vanwege verho-
ging bondscontributie en het feit dat we meer contributie moeten ophalen om het finan-
ciele verlies op te vangen. 
 
Wedstrijdgroep: 
Dit is in overleg met de wedstrijdgroep opgezet. Op het moment dat je op de wedstrijd-
groep zit, ga je betalen voor de uren die je traint plus 50 euro wedstrijdcontributie op 
jaarbasis. 
In totaal is dat 16%-19% verhoging gemiddeld, maar in verhouding tot andere gymnas-
tiek verenigingen zitten we nog altijd laag met de contributie.  
 
De contributieverhoging wordt goedgekeurd en zal per 1-4-2016 ingevoerd worden.  
Dit wordt tevens op de website vermeld. 
 

6. Benoeming bestuursleden 

a. Penningmeester Frans de Beer treedt volgens rooster af.  
Frans stelt zich niet voor een nieuwe termijn beschikbaar. 

b. Algemeen bestuurslid en ledenadministrateur Wenda Leijtens treedt volgens 
rooster af. Wenda stelt zich niet beschikbaar voor een nieuwe termijn.  

c. Algemeen bestuurdlid Sandra van den Heuvel treedt af.  
Sandra stelt zich niet beschikbaar voor een nieuwe termijn.  

d. Secretaris Bianca van Welie treedt volgens rooster af.  
Bianca stelt zich voor een nieuwe termijn beschikbaar  
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e. Algemeen bestuurslid Andrea Prinsen treedt volgens rooster af. 
Andrea stelt zich voor een nieuwe termijn beschikbaar  

Er wordt anoniem gestemd met stembriefjes 
 
Zowel Andrea Prinsen als Bianca van Welie worden opnieuw het bestuur ingestemd. 
Piet Hein Louwers vindt dat er een tweede penningmeester in het bestuur moet zitten. 
Mocht er iets met Hans gebeuren, dan moet dit overgenomen kunnen worden. In principe 
is Ingrid van Zeijl dit. 
 

7. Benoeming leden van de kascommissie 

Het bestuur vraagt wie zitting wil nemen in de kascommissie volgend jaar.   
Piet Hein Louwers en Maarten Bogers blijven in de kascommissie. Als derde lid biedt 
Hanny Hendrikx zich aan.  
 

8. Benoeming leden overige commissies 

Geen verdere benoemingen voor de commissies.  
Mochten mensen interesse hebben om deel te nemen in een commissie dan mag dat  
bekend gemaakt worden aan het bestuur. We vermelden dit ook in de nieuwsbrief. 

 
9. Vaststelling datum volgende jaarvergadering 

Woensdag 15 maart 2017 
 

10. Afscheid bestuursleden 

Er wordt afscheid genomen van bestuurdleden Sandra, Wenda en Frans. Wij bedanken 
hen voor hun jarenlange inzet voor het bestuur en de vereniging.  
 

11. Rondvraag 

Piet- Hein Louwers: de staat van de Bernardusschoolgymzaal is zeer slecht.  De inrich-
ting van de zaal is erg slecht, de verwarming doet het niet, er zijn 18 kapotte lampen 
etc... Het bestuur is hiervan op de hoogte. Piet Hein wil graag met de gemeente en de 
school om tafel gaan om dit te bespreken.   
Hanny Hendrikx: Hoe word ik opgeroepen voor de kascontrole? Hans neemt contact met 
Hanny op zodra de boeken gecontroleerd moeten worden.  
Ben Klaassen; de Tweespan zaal is ontzettend vies en de verwarming werkt niet. Lisette 
Leijtens mailt dit aan Marjolein van Lieshout van de Tweespan (Bianca heeft mailadres). 
Wanneer is er een feestavond? Dit is niet gepland en is ook niet opgenomen in de begro-
ting van komend jaar.  
Anke Jansen: Het Heerbeeck College zit veel in de turnhal, er ligt veel zooi, materialen 
worden niet opgeruimd etc. Het is echt zonde zoals er mee omgesprongen wordt. Ook dit 
nemen we mee in een gesprek met de gemeente. 
Sandry van Heerebeek: In de paersacker zijn ook vrijwel alle toestellen afgekeurd. 
Mark van den Berg: de grote trampoline zou verplaatst mogen worden naar de Bernar-
dus. Mark zou dit zelf willen regelen. Bob onderneemt daar actie op richting gemeente.  
Ruud Giesbert: de kraan bij de kleedkamer van de heren in de turnhal lekt. Hier zit echter 
ook een stopcontact onder... erg onhandig... 
Mark Versfeld: als er een ongeluk gebeurd op een afgekeurd toestel wie is dan verant-
woordelijk? Dan is de gemeente verantwoordelijk.  
Myriam Bogers: turnhal, de douches bij de dames zijn nog wel eens afgesloten vanwege 
legionella. Dit is niet echt een prettig idee. Bob legt uit de beheerders dit volgens een pro-
tocol afhandelen. 
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Naar aanleiding van de vele op- en aanmerkingen over de staat van de zalen en het ge-
bruik van het materiaal, gaat het bestuur een afspraak maken met de wethouder om bo-
venstaande zaken te bespreken.  
  

12. Sluiting 

De vergadering sluit om 22 uur. 


