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Algemene ledenvergadering 
 
 
Datum: 14 maart 2018 
Tijdstip:  20.30 uur 
Plaats:  De Kadans 
 
Aanwezig  
Bestuur:  Bianca van Welie, Ingrid van Zeijl, Andrea Prinsen, Bob de Beer, Ruud  

Giesberts 
Leden:  Rik van Laarhoven, Joeri Renes, Rob Kleihorst, Frank van Laarhoven,  

Maarten Bogers, Gijs Huijbregts, Anke Jansen, Eric Nooyen, Sven van  
Hamond, Lisette Leijtens, Ben Klaassen, Hanny Hendrikx, Mark van den Berg, 
Dinand de Bresser, Piet Hein Louwers, Kes Schmidt, Nikie de Koning, Rohan 
de Bresser, Esmee Vreeswijk, Marjolein van Huijkelom, Inge van Loosdregt 

 
Afwezig met  
kennisgeving: Hans van Laarhoven (penningmeester), Iris van den Berg, Wenda Leijtens, 

Katinka Grimme, Ingeborg van Laarhoven, Larissa van Zummeren 
 
Notulist: Andrea Prinsen 
 
Bob opent de vergadering.  
 
1. Vaststelling notulen jaarvergadering d.d. maart 2017 

De leden hebben de notulen van de ALV van 2017 kunnen inzien via de website. Het be-
stuur vraagt of hier nog op- of aanmerkingen over zijn.  
De notulen zijn vastgesteld. 

 
Opmerking: 
Er staat een verkeerd jaartal in de eerste zin. 
Piet Hein Louwers: verwijs je in de uitnodiging van de ALV waar de notulen zijn te vinden 
op de website? Dit hebben we tot nu toe niet gedaan, maar we zullen dit volgend jaar in 
de uitnodiging zetten. 
 

2. Vaststelling van het jaarverslag  

De commissieleden 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 2017. 
 
Opmerking: 
Commissie Materialen: Lisette Leijtens heeft verschillende meldingen gehad van defecte 
materialen. Helaas horen we daarna niet meer of het opgelost is vanuit de gemeente. We 
gaan proberen om dit beter te borgen.  
Vraag vanuit de Bernardusschool: graag de naam ‘De Kiezel’ gebruiken in plaats van de 
Bernardusschool. 
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3. Verslag van de kascommissie  

Kascommissieleden van dit jaar waren Frank van Laarhoven, Eric Nooyen, Hanny Hen-
drikx. De kascommissie brengt rapport uit over de gehouden kascontrole. Als alles in or-
de 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. 
 
Opmerking: 
Frank van Laarhoven: Alles wat door te spitten viel, hebben we doorgespit. Door het ge-
bruik van Exact is veel gedigitaliseerd waardoor er bijna geen contante geldstroom meer 
is. Dat betekent dat er ook weinig bonnetjes meer zijn. De bonnetjes die er waren, zijn 
gecontroleerd. Het is veel gemakkelijker geworden voor de penningmeester. Er kunnen 
weinig fouten meer gemaakt worden vanwege Exact, dat is positief. Het maakt het een 
stuk minder foutgevoelig. Er is één foutje uitgehaald dat verkeerd weggeboekt was, dit is 
opgelost. Het klopt verder allemaal voor zover de kascommissie kan beoordelen. 
Tweede penningmeester Ingrid van Zeijl heeft zich ingelezen en ingewerkt in Exact. Ze 
sluit eens per twee maanden aan bij de penningmeester om bekend te blijven met het 
boekhoudprogramma. 
 
Het verslag van de kascommissie is goedgekeurd, de kascommissieleden hebben dit on-
dertekend. 
 

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 
2017. Bij akkoord wordt het bestuur gedechargeerd voor het gevoerde beleid. 
 
Opmerking: 
Er staat geen bedrag bij ‘Wedstrijdgroep Jongens’: dit is nu onder de kop ‘mix’ ge-
schaard. In eerste instantie wilde de penningmeester de groepen splitsen in Exact, maar 
dit bleek later niet mogelijk. We hopen dat dit bij de koppeling tussen Exact en Digimem-
bers wel mogelijk is.  
Mark van den Berg: waarom hebben wij een ringenstel aangeschaft en niet de gemeen-
te? Daarover zijn we nog in overleg met de gemeente, maar we hadden het sneller nodig 
dan dat de gemeente kon leveren. 
Mariëlle van Grinsven: wat wordt bedoeld met ‘Abonnementen’?: het blad ‘gymmaga-
zine’. Deze liggen in de turnhal. Hanny Hendrikx zou ze graag willen inzien.  
Rob Kleihorst: waarom zet je de balans af tegen de begroting van 2018 en niet tegen die 
van 2017?: volgend jaar zullen we de begroting van het huidige jaar en het jaar erop 
weergeven in het overzicht.  
Frank van Laarhoven: is er een sponsor afgehaakt?: Nee, maar in 2016 heeft fysiothera-
peut ‘Best Fit’  éénmalig gestort voor 5 jaar. 
Joeri Renes: wat houdt het kopje ‘Bestuurskosten’ in?:  Dit is de bestuursvergoeding en 
één bestuursetentje. 
Piet Hein Louwers: Het lijkt wat gegoochel met getallen. De voorzitter vraagt om specifi-
catie en verheldering van de vraag. Piet Hein geeft aan weinig structuur te zien in het 
overzicht, o.a. ten aanzien van het salaris van de hoofdtrainer wedstrijdgroep. De voorzit-
ter vraagt hoe we dit kunnen verbeteren, maar we zullen geen inzicht geven in het sala-
ris. Piet Hein: Ik vind dat we als leden een duidelijk inzicht moeten kunnen krijgen in de 
financiële structuur. De voorzitter vraagt hoe we het dan transparanter kunnen maken? 
Daar weet Piet Hein geen antwoord op. 
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Rob Kleihorst: Ik zit in de ouderraad waarbij we ook financiële verantwoording moeten af-
leggen. Ik vind dat deze vereniging alles goed uitgesplitst weergeeft op papier en dat het 
er goed uit ziet. Het is niet gebruikelijk dat er inzicht wordt gegeven in het salaris van een 
medewerker.  
Mariëlle van Grinsven: Mogelijkerwijs kan je duidelijker inzicht geven door te specificeren 
‘wie waar op de groepen staat’ en hoe dit zich met de inkomsten en uitgaven van een 
groep verhoudt? Dit kan, maar een té gespecificeerd overzicht maakt het niet altijd over-
zichtelijker. 
Ben Klaassen: Er zit een groot verschil in uurloon voor de trainers en er zijn per licentie 
verschillen? Dat klopt, dat hebben we in beleid vastgesteld. De financiële tegemoetko-
ming loopt op per licentie.  
Inge van Loosdregt: ik zag bij ‘activiteit dans’ nog wat kosten staan? Dat klopt, dat is nog 
een restant van de dansshow van het jaar daarvoor. 
Rob Kleihorst: de begroting klopt niet helemaal qua ‘kolommen’ o.a. bij Grote clubactie 
staat zowel kolom IN en UIT ingevuld. Dit moet verschoven worden.  
 

5. Vaststelling begroting boekjaar 2018 en voorstel contributieverhoging  
Bob de Beer en Ingrid van Zeijl lichten de begroting toe. Dit jaar willen we een contribu-
tieverhoging doorvoeren van 5%. 
 
Opmerking: 
De bedoeling is dat de contributie wordt verhoogd, behalve voor Gymbijzonder. Dit komt 
omdat dit speciale, kleine groepen zijn die voor 45 minuten verhoudingsgewijs veel beta-
len. We hebben voor deze groepen actief nieuwe leden gezocht en hebben gezocht naar 
subsidie mogelijkheden vanuit de gemeente, maar deze zijn er niet. Het idee is om sa-
men met ouders een sponsorplan op te stellen waardoor deze groepen quitte kunnen 
draaien. Ook kunnen dan meer activiteiten voor deze groep worden bedacht. 

 
Piet Hein Louwers: in 5 jaar tijd voer je een verhoging door van in totaal 30%. Dat klopt.  
Anke Jansen: eigenlijk gaat iedere vereniging altijd met 2 á 3 euro omhoog.  
Mariëlle van Grinsven: hoe staat onze contributie in verhouding tot andere verenigingen? 
Wij zitten in de lagere categorieën als je het vergelijkt met andere sportverenigingen. In 
vergelijking met andere turnverenigingen idem. 
Rohan de Bresser: is het zinvol om een splitsing in contributie te maken met recreatie-
gymnastiek en trimgymnastiek? De kosten voor een trimgroep zijn immers anders voor 
een recreatiegroep. Dit lijkt een goed idee, we nemen dit mee. Het voorstel is om het  
huidige contributievoorstel in te voeren. Voor 2019 bekijken we of we een splitsing kun-
nen maken tussen trimgroep en recreatiegroep. 
  
De contributieverhoging wordt goedgekeurd en zal per 1-4-2018 ingevoerd worden.  
Dit wordt tevens op de website vermeld. 
 

6. Bestuur 2017 
De voorzitter beschrijft welke doelen zijn bereikt binnen de vereniging in 2017. 
 
Bestuur 2018 
De voorzitter legt uit wat in 2018 in de planning staat. 
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7. Benoeming bestuursleden 

a. Voorzitter Bob de Beer treedt volgens rooster af. Er wordt anoniem gestemd met 
stembriefjes. De voorzitter wordt in functie gekozen. 
Bob is opnieuw voor een termijn van 3 jaar gekozen tot voorzitter.  

 
8. Benoeming leden van de kascommissie 

Het bestuur vraagt wie zitting wil nemen in de kascommissie volgend jaar.   
Eric Nooyen, Frank van Laarhoven en Nikie de Koning 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 
Mvr. Verhulst: is 40 jaar lid  
Mvr. Mulder: is 25 jaar lid 
Dhr. Van Kessel: 25 jaar lid (al eerder gehuldigd) 
Gijs Huijbregts: is 25 jaar lid 
Frank van Laarhoven: is 40 jaar lid 
Bianca van Welie: is 25 jaar lid 
Andrea Prinsen: is 29 jaar lid, vanwege een fout in de administratie is Andrea 29 jaar lid 
en ontvangt alsnog het 25-jaar speldje. 
 
Proficiat allen! 
 

11. Vaststelling datum volgende jaarvergadering 
Woensdag 13 maart 2019 

 
12. Rondvraag 

• Bob de Beer; we hebben een spamfilter aangezet vanwege de hoeveelheid spam die 
we krijgen op de emailadressen van de gym, dit zou de leiding ook moeten merken.  
Tevens hebben we vanaf 1 april als bestuur een bestuursaansprakelijkheidsverzeke-
ring afgesloten.  

• Anke Jansen: we hebben twee jaar terug een wedstrijd georganiseerd voor het tur-
nen. Wordt dit weer gepland? We staan hier zeker voor open, maar we moeten de 
zaalhuur tijdig vastleggen. Als de KNGU tijdig laat weten wanneer de wedstrijden zijn, 
dan kunnen we dit regelen, de KNGU is echter vrij laat met dit soort zaken. Hoe dan 
ook staan we er wel open voor, mits het een wedstrijd is waarbij de toestellen aange-
leverd worden. 

• Mariëlle van Grinsven: wanneer nieuwe leden zich inschrijven, wordt er geen handte-
kening meer gevraagd. Is dit voldoende? Ja, dit is voldoende.  
Er mag wel een keer naar het huishoudelijk regelement gekeken worden, dit is ver-
ouderd. We nemen dit mee.  
Is er beleid ten aanzien van het aantal hoofdleiding/ hulpleiding op één groep? Ja, dat 
is er, we zijn dit aan het herzien en dit wordt opgenomen in het basisboek.  

• Marjolein van Huijkelom: er is een kleinere lange mat geleverd dan normaal in de zaal 
van de Heivelden. Secretaris vraagt dit na bij de gemeente. Lisette geeft aan dit al 
verschillende keren aangekaart te hebben. Een reactie duurt vaak heel lang, maar 
het ligt bij de gemeente. 
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• Rob Kleihorst: wat is jullie verwachting qua ledenaantal? We zitten nu tussen de 500 
á 600 leden en dit redelijk stabiel de afgelopen jaren. Hoe dan ook zou het kunnen 
dat het ledenaantal terug gaat lopen omdat er statistisch gezien minder kinderen zijn. 
Basisscholen merken dit ook. 

• Joeri Renes: moet ik voor het aan- en afmelden voor de groepen nog gewoon mailen 
naar de ledenadministratie? Ja, dit klopt. 
Vorig jaar waren de toestellen afgekeurd in de turnhal, hoe is dit nu? Nadat Jansen 
en Fritsen was geweest, zijn we met de gemeente om tafel gegaan. Sindsdien keurt 
Nijha de turnhal nu. Vorig jaar hebben we daardoor een rekstok vervangen en de 
open trampoline is vervangen.  

• Rohan de Bresser: zijn we als club voorbereid op de nieuwe wet AVG (Algemene 
Verordening Gegevensbescherming). We zijn hiermee bezig, er ligt een stappenplan 
vanuit de KNGU waarin beschreven staat wat deze nieuwe wet voor een vereniging 
betekent.  
Is er alweer een balk in de Paersacker? Ja, deze is er weer.  

• Piet Hein: we hebben contact gehad over nieuwe materialen voor de Kiezel. Stel dat 
ik iets zou willen aanschaffen, waar gaan we dat opslaan? De kast in de Kiezel is niet 
groot en een zooitje en er verdwijnt geregeld iets uit de kast. We gaan een gesprek 
aan met de Kiezel. 
Het is momenteel erg koud in de Kiezel. Het was even iets beter, maar het is niet op-
timaal. Het lijkt erop dat de verwarming van de school, tegelijkertijd aan of uit gaat 
met die van de gymzaal? We kaarten dit aan bij de gemeente. 
Je hebt je verzekerd tegen bestuursaansprakelijkheid, waar ben je bang voor? We 
hebben een bestuursaansprakelijkheidsverzekering afgesloten omdat we als dage-
lijks bestuur hoofdelijk financieel verantwoordelijk zijn.  

• Mark van den Berg: soms wordt een zaal gehuurd waarbij er geen lessen gegeven 
worden? De secretatis controleert dit altijd, zij moet in mei de zaalhuur doorgeven en 
krijgt dan in augustus een overzicht. Dit wordt altijd goed gecontroleerd, maar het is 
een erg groot overzicht om te controleren. Soms sluipen er foutjes in.  

• Hanny Hendrikx: ik heb in mei hopelijk mijn laatste operatie. Veel sterkte en succes. 

• Ben Klaassen: ik heb geen email, dus ik zou het fijn vinden om op de hoogte te wor-
den gebracht als er iets georganiseerd wordt binnen de vereniging. Lisette geeft dit 
vaak door aan Ben. De voorzitter geeft aan zijn best te zullen doen om hier vaker aan 
te denken. 

• Inge van Loosdregt: vorig jaar is gevraagd of er ook een melding gemaakt kan wor-
den wanneer een lid zich afmeld. Dit gebeurd al door de ledenadministratie, de lei-
ding krijgt hiervan een mail.  

 
13. Sluiting 

De vergadering sluit om 22:20 uur. 


