
 

  

 

 
Notulen algemene ledenvergadering 
 
 
Datum: 15 maart 2017 
Tijdstip:  20.30 uur 
Plaats:  De Kadans 
 
Aanwezig  
Bestuur:  Bianca van Welie (secr.), Ingrid van Zeijl, Andrea Prinsen, Bob de Beer (vz), 

Hans van Laarhoven (penn.) 
 
Leden:  Iris van den Berg, Sven van Hamond, Hanny Hendrix, Ben Klaassen, Larissa 

van Zummeren, Nikie de Koning, Ruud Giesberts, Neeltje van Heeswijk, Inge 
van Loosdregt, Lisette de Meijer, Maarten Bogers, Marjolein van Huijkelom, 
Sandra Fonken, Jessie Peeters, Romee van Lochem, Sandry van Heerebeek, 
Frank van Laarhoven, Joeri Renes,  Eric Nooijen, Rik van Laarhoven, Wenda 
Leijtens, Lisette Leijtens, Esmee Vreeswijk, Rohan de Bresser, Piet Hein Lou-
wers, Mark Versfeld, Mark van den Berg, Peter Eshuis 

 
Afwezig met  
kennisgeving: Marie-Jose Roks Sarton, Familie Sollie, Myriam Nuys, Emmy de Beer, Elke 

Janssen 
 
Notulist: Andrea Prinsen 
 
Bob 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.  
Rohan de Bresser voegt toe dat een algemeen verenigingsverslag van toegevoegde 
waarde kan zijn. Het betreft dan zaken die niet binnen een commissie worden opgepakt, 
maar wel invloed hebben op de gang van zaken binnen onze vereniging (bijv. vluchtelin-
gen in de sporthal). Dit voorstel nemen we mee. De notulen worden verder 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. 
De voorzitter vraagt in de vergadering om goedkeuring van het verslag. Het verslag wordt 
goedgekeurd. Daarmee wordt het bestuur gedechargeerd voor het gevoerde beleid. Het 
jaarverslag zal op onze website worden geplaatst. 
Zie het secretarisverslag 2016. 
 
Piet Hein Louwers: In de Bernardusschoolgymzaal is er nog steeds sprake van proble-
men: de ramen zijn nog steeds dicht, er is materiaal te weinig (palen, pionnen, hoepels), 
de verwarming doet het niet in de winter. Lisette Leijtens heeft dit alles doorgegeven aan 
de gemeente. Alle zaken zijn ook meegenomen in het gesprek met de gemeente door 
het bestuur. Echter, er is dus nog steeds weinig aan gewijzigd. Bianca van Welie pakt dit  



 

  

 

 
op met gemeente/school en Piet Hein.  
Sandry van Heerebeek: bij de Paersacker is de vloer soms nog nat, de kinderen glijden 
dan uit. Dit is al doorgegeven aan de gemeente. Deze situatie is daardoor enkele weken 
verbeterd, maar inmiddels is het weer zoals daarvoor. Tevens zat er kauwgom op de 
kast. Sandry meldt alles in het digitale systeem zodat Lisette het door kan geven.  
 

3. Verslag van de kascommissie  
Kascommissieleden van dit jaar waren Piet Hein Louwers, Maarten Bogers en Hanny 
Hendrikx. 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 afgelo-
pen jaar. 
 
Hanny Hendrikx en Piet Hein Louwers nemen het woord namens de kascommissie:  
De penningmeester is overgestapt op een modern programma (Exact). Dit is een boek-
houdprogramma, waardoor het veel overzichtelijker en beter is geworden voor het be-
stuur. Voor de kascommissie is het iets lastiger geworden om alles inzichtelijk te krijgen 
(veel aanklikken). Uiteindelijk bleek alles in orde. De penningmeester stelt de vraag of 
Piet Hein een andere manier ziet waarop het inzichtelijker kan worden? Nee, Piet Hein 
geeft aan dat het er netjes uitziet. Echter, door het programma zie je soms door de bo-
men het bos niet meer. 
 
Rohan de Bresser: Mocht de penningmeester om wat voor reden dan ook uitvallen, dan 
is Ingrid van Zeijl in principe tweede penningmeester. Kan zij het overnemen? Ingrid 
geeft aan dat zij dit nog niet helemaal kan overnemen, maar dat zij dit wel gaat leren 
t.a.v. het boekhoudprogramma (Exact).  
 
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. De penningmeester geeft uitleg over de inkomsten en uitgaven van 
2016. Bij akkoord wordt het bestuur gedechargeerd voor het gevoerde beleid. 
- De penningmeester vertelt dat er een fout zat in het nieuwe boekhoudprogramma. 

Een accountant heeft ons daarbij kosteloos geholpen. Hieruit bleek het probleem bij 
de bank te zitten: er zijn boekingen in 2016 binnengekomen, maar in de jaartelling 
van de bank zijn deze niet meegenomen. Daardoor bleek in de boekhouding een la-
ger bedrag aanwezig te zijn. Deze laatste declaraties zijn overgeboekt naar 2017 
waarna het probleem was opgelost. 

- Toevoeging op de jaarrekening: er volgt nog een koppeling met Digimembers (leden-
administratieprogramma) en Exact. 

- Inge van Loosdregt: Waar staan de kosten/inkomsten van de dansshow? Als het 
goed is, is alles nog in 2016 geboekt, inclusief de zaalhuur. De laatste rekening van 
de verlichting is in 2017 betaald. Hans zoekt het op, want het lijkt erop dat het onder-
verdeeld is bij een andere post.  

- Rohan de Bresser:  
o Er staat maar 42,75 euro geboekt voor het aanschaffen van de wedstrijdpas-

sen? Dit klopt inderdaad nog niet helemaal, maar bijna alle KNGU facturen 
zijn geboekt als wedstrijdkosten.  Dit gaan we in 2017 beter doen. 



 

  

 

 
o Waar staan de 50,- die aan wedstrijdkosten zijn geïncasseerd? Die zijn niet 

zichtbaar momenteel omdat dit mee is gedraaid met de contributie. Dit zou na 
de koppeling met Digimembers wel zichtbaar moeten zijn. Het is dan ook te 
splitsen later. 

- Larissa van Zummeren: de inkomsten voor GymBijzonder staan niet vermeld? Nee, 
deze vallen onder de tak ‘sponsor’. 

- Balans: moet er bij balans ook de kleding staan die nog op voorraad ligt? Ja, dat 
klopt, dat moet erin komen te staan. We nemen dit mee naar volgend jaar.  

- Joeri Renes: Wat is lief en leed? Dit zijn uitgaven die we doen bij bijvoorbeeld jubila-
rissen, ziekte, geboorte etc. 

- Kamp is goedkoper uitgevallen door een goedkopere locatie. De vaardigheidseisen 
hebben geld opgeleverd, de dansshow was breakeven en de activiteitencommissie is 
binnen budget gebleven. Met het overige geld gaat bekeken worden wat we richting 
de overige groepen kunnen doen aan materialen bijvoorbeeld (groep Piet Hein en 
Ben).  

 
5. Vaststelling begroting boekjaar 2017 en voorstel contributieverhoging  

Bob de Beer en Hans van Laarhoven lichten de begroting toe. Dit jaar willen we een con-
tributieverhoging doorvoeren van 5%. 
 
Begroting: 
Rohan de Bresser: De opleiding van Inge van Loosdregt staat wel vermeld in boekjaar 
2017. De opleiding van de nieuwe hulpleiding staat niet vermeld, maar zij zijn wel gestart. 
Deze moeten inderdaad toegevoegd worden.  

 
Contributieverhoging vanwege 3 redenen: 
1. De contributie van de KNGU gaat omhoog. Weliswaar minder hard dan de KNGU had 

aangegeven, maar het zal wel stijgen.  
Rohan: wat is de verhoging van de bondscontributie? Hans legt uit dat nu bijvoor-
beeld het eerste kwartaal een bedrag van 3500,- was. Met dit bedrag is verder gere-
kend (3500 x 4= 14000 euro). 

2. De zaalhuur gaat wederom omhoog 
3. Volgens wetgeving binnen Nederland moeten we mensen onder contract gaan ne-

men die boven een bepaalde norm verdienen (1500,- per maand). Sportservice 
Noord-Brabant gaat ons hierbij ondersteunen. Je wordt dan als vereniging ‘werkge-
ver’. Dit gaat ons daardoor veel meer kosten omdat het personeelskosten betreft. 
Hoeveel dit onder de streep méér gaat kosten is niet geheel duidelijk vandaar het 
voorstel voor 5% contributieverhoging. 

 
Het percentage van 5% zie je niet terug in de begroting? Je ziet dit wel terug bij uitgaven 
van declaraties en bij de uitgaven van de zaalhuur, maar niet bij alle posten. We monito-
ren dit goed. 
 
Larissa van Zummeren: waarom komt er bij GymBijzonder meer bij dan bij de andere 
groepen? Dit is niet zo, dit is namelijk ook 5%. We leggen nog steeds geld toe op Gym-
Bijzonder. Ze gaan dus wel mee in de verhoging. Larissa geeft aan dat dit in verhouding 
best duur is voor 45 minuten sporten. Aangegeven wordt dat we de opties t.a.v. de ge-
meente en de subsidie voor speciale kinderen nog eens zullen onderzoeken. 
 



 

  

 

 
De contributieverhoging wordt goedgekeurd en zal per 1-4-2017 ingevoerd worden.  
 
Dit wordt tevens op de website vermeld. 
 

6. Bestuur 2016 
De voorzitter beschrijft welke doelen zijn bereikt binnen de vereniging in 2016. Dat is te-
rug te vinden in het secretarisverslag.  
Ben Klaassen: ik heb geen coach van het coach-de-coach traject. We komen hierop te-
rug. 
Inge van Loosdregt: is het mogelijk om de ledenlijsten op de leidingpagina te plaatsen 
zodat de leiding deze daar zelf in kan zien? Wenda Leijtens vult aan: je kan een inlog-
naam en inlogcode via Digimembers aanvragen voor elke leiding, zodat men leidinglijs-
ten up te date heeft. De leiding kan dan niets wijzigen, maar heeft wel altijd de juiste ge-
gevens bij de hand. Andrea Prinsen zal dit verder uitzoeken. 
Piet Hein Louwers: de ouderen binnen onze vereniging hebben niet altijd de beschikking 
over een computer en kunnen zich daardoor ook niet digitaal inschrijven. Zij mogen zich 
ook nog per formulier aanmelden.  
 
Bestuur 2017 

De voorzitter legt uit wat in 2017 op de planning staat. 
Joeri Renes: hoe zit het met EHBO cursussen e.d.: worden zij hierin meegenomen? We 
nemen dit (weer) mee. Dit is al eerder besproken, maar dit is destijds vanwege de kosten 
niet doorgegaan.  
 

7. Benoeming bestuursleden 
a. Penningmeester Hans van Laarhoven treedt volgens rooster af.  

Hans stelt zich voor een nieuwe termijn beschikbaar. 
b. Algemeen bestuurslid Ingrid van Zeijl treedt volgens rooster af.  

Ingrid stelt zich beschikbaar voor een nieuwe termijn.  
c. Ruud Giesberts stelt zich beschikbaar als algemeen bestuurslid. 

Er wordt anoniem gestemd met stembriefjes. 
Iedereen wordt in het bestuur gestemd. 
 

8. Benoeming leden van de kascommissie 
Het bestuur vraagt wie zitting wil nemen in de kascommissie volgend jaar.   
Hanny Hendrikx blijft in de kascommissie. Eric Nooijen en Frank van Laarhoven bieden 
zich aan.  
 

9. 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. 
 

10. Jubilarissen 
Bob de Beer is jubilaris: is 25 jaar lid 
Marie-Louise Willems: is 25 jaar lid 
Nelly Merkx: is 25 jaar lid 
Proficiat allen! 
 



 

  

 

 
11. Vaststelling datum volgende jaarvergadering 

Woensdag 14 maart 2018 
 
12. Rondvraag 

• Maarten Bogers: vorig jaar waren er studenten aanwezig vanwege een enquête binnen 
de vereniging. Wat is daarmee gebeurd? De resultaten die eruit kwamen waren van ge-
ringe meerwaarde voor de wedstrijdgroep, maar verder niet voor de rest van de vereni-
ging.  

• Hanny Hendrix: loopt nog steeds met een gebroken arm. Beterschap 

• Ben Klaassen: wat is telmoment voor een jubileum? We tellen dan vanaf kalenderjaar 
2016 terug. Mvr. van Kessel is als het goed is volgend jaar aan de beurt? Ja, dit klopt. 

• Marjolein van Huijkelom: ik ben aan het oefenen voor de clubkampioenschappen. Ik kan 
op de website wel de oefenstof vinden maar niet het regelement. Bianca zoekt dit uit en 
geeft het door.  

• Dhr. Eshuis: complimenten voor alle enthousiaste vrijwilligers! Dankjewel. 

• Lisette Leijtens: Wanneer ik cadeaus moet kopen voor lief en leed, dan graag tijdig door-
geven anders stop ik ermee.   

• Inge van Loosdregt: dansleiding gebruikt Spotify om de danslessen te verzorgen. Is het 
een mogelijkheid om namens de vereniging één account aan te maken zodat iedereen 
daarvan gebruik kan maken? We moeten dit uitzoeken want er zitten nog wat nadelen 
aan. Bestuur neemt dit punt mee. 

• Ruud Giesberts: Ik hoor regelmatig dat de vloer in de wedstrijdhal heel hard is. Tevens 
lijken er veel knieblessures te ontstaan? Ligt hier een verband? Bob geeft aan dat de 
vloer in de hal twee keer gekeurd is (door Janssen Fritsen en Nija). We nemen dit punt 
mee, want ook de Pegases is verslechterd. Rohan is een bijeenkomst aan het opzetten 
met trainer/ trainsters en een fysiotherapeut, het punt t.a.v. knieblessures wordt hierin 
meegenomen.   

• Ruud Giesberts: er is een fysiotherapeutisch onderzoek geweest t.a.v. de turnsters in de 
wedstrijdgroep. Dit had te maken met een afstudeeronderzoek. De kosten die hiermee 
gemoeid waren, zijn achter de rug om bij de ziektekostenverzekeraar van de leden gede-
clareerd. Dit is niet de bedoeling.   

• Rohan de Bresser: Over 3½  maand bestaan we 65 jaar, is hier rekening mee gehou-
den? Dit zit wel in de begroting verwerkt, maar hoe we dit gaan invullen is nog niet be-
kend. We komen hier nog op terug als bestuur. 

• Joeri Renes: Er is veel digitaal, echter schijnt er ook een map met bonnetjes te zijn? Als 
er brand uitbreekt, ben je dan alle bonnen en administratie kwijt? Ja, maar alle bonnen 
zijn ook verwerkt in exact. Bij brand hebben we niet de papieren versie van het bonnetje 
meer, maar hij is wel verwerkt in Exact. Dit geldt ook voor de kleding. Belangrijk om even 
na te vragen of Frans de Beer dit meegenomen heeft in de inboedelverzekering? 

• Frank van Laarhoven: de sponsoring van Japak (printwerk) kan doorgang vinden.  
 

13. Sluiting 
De vergadering sluit om 22:30 uur. 


