
 

 

 
 
Algemene ledenvergadering 
 
 
Datum: 13 maart 2019 
Tijdstip:  20.30 uur 
Plaats:  De Kadans 
 
Aanwezig  
Bestuur:  Bob de Beer, Hans van Laarhoven, Bianca van Welie, Ingrid van Zeijl, Andrea 

Prinsen, Ruud Giesberts 
 
Leden:  Ben Klaassen, Marjolein van Huijkelom, Mark Versfeld, Rohan de Bresser, 

Lisette Leijtens, Wenda Leijtens, Mark van den Berg, Joy Verbakel, José Sinx, 
Valerie Sinx, Sven van Hamond, Martin van der Mark, Eric Nooijen, Esmee 
Vreeswijk, Hanny Hendrikx, Piet Hein Louwers, Nikie de Koning, Frank van 
Laarhoven, Martin Brugge, Maarten Bogers, Inge van der Mark, Myriam Nuys, 
Rik van Laarhoven, Sophie Jenniskens, Karin van Adrichem,  

 
Afwezig met  
kennisgeving: Inge van Loosdregt, Marscha Manders, Katinka Grimme, Emmy de Beer 
 
Notulist: Andrea Prinsen 
 
Bob opent de vergadering.  
 
1. Vaststelling notulen jaarvergadering d.d. maart 2018 

De leden hebben de notulen van de ALV van 2018 kunnen inzien via de website. Het 
bestuur vraagt of hier nog op- of aanmerkingen over zijn.  
De notulen zijn vastgesteld. 

 
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 2018 
 
Commissie Materialen: Lisette vraagt aan de leiding om digitaal te melden wanneer een 
defect verholpen is. Lisette Leijtens krijgt namelijk geen terugkoppeling vanuit Gemeente of 
vanuit leiding.  
Commissie opleidingen zal ondergebracht worden bij Commissie Coach de Coach.  
 
 
 



 

 

 
3. Verslag van de kascommissie  

Kascommissieleden van dit jaar waren Frank van Laarhoven, Eric Nooyen, Nikie de Koning. 
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. 
 
Frank van Laarhoven: Alles is gecontroleerd, alles ziet er keurig uit. Het is een mooi digitaal 
systeem, waardoor alles er overzichtelijk uit ziet. Alles is digitaal, veel efficiënter en 
gemakkelijker. Er zijn geen vreemde zaken geconstateerd. Vroeger waren er 12 mappen die 
gecontroleerd moeten worden, nu nog maar een halve map.  
Het verslag van de kascommissie is goedgekeurd, de kascommissieleden hebben dit 
ondertekend. 
 

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 2018. Bij 
akkoord wordt het bestuur gedechargeerd voor het gevoerde beleid. 
De jaarrekening wordt akkoord bevonden en het bestuur wordt gedechargeerd voor het 
gevoerde beleid.  
 
Opmerkingen: 
Esmee Vreeswijk: wat is contributiemix?  
- Dit is alles bij elkaar, de contributie van recreatie, dans en wedstrijdgroepen.  
Er zijn verder geen vragen over het overzicht. 
 

5. Vaststelling begroting boekjaar 2018 en voorstel contributieverhoging  
Bob de Beer en Hans van Laarhoven lichten de begroting toe.  
We zijn voornemens om wat extra materialen/ toestellen aan te schaffen om middels een 
roulatieschema in de recreatiezalen te kunnen gebruiken, tevens wordt een gedeelte 
opgenomen voor TOTM in 2020.  
Esmee Vreeswijk: aan welke materialen denken jullie? Dat is op dit moment nog niet 
helemaal duidelijk, maar een airtrack zou bijvoorbeeld kunnen, of mogelijk een 
materialenkist die in de recreatiegroepen kan rouleren. 
 
Dit jaar willen we een contributieverhoging doorvoeren van 2%. 
Piet Hein Louwers: de contributie voor 2 uur wedstrijd turnen en 1uur recreatie turnen lijkt op 
deze manier scheef. Voor een recreatie uur in de turnhal, betaal je 38,75. Voor 2 uur 
wedstrijd turnen betaal je 37,25.  
- Een wedstrijdturner turnt nooit maar 2 uur in de week, dit is altijd ongeveer 6 uur. De 

wedstrijdgroepen mogen daarin geld kosten en trainen deels zelfstandig.  
 
Er zijn geen bezwaren tegen het contributievoorstel. 
De contributieverhoging wordt goedgekeurd en zal per 1-4-2019 ingevoerd worden.  
Dit wordt tevens op de website vermeld. 
 
 



 

 

 
6. Benoeming bestuursleden  

Algemeen Bestuurslid Andrea Prinsen treedt volgens rooster af. Andrea stelt zich niet 
beschikbaar voor een nieuwe termijn.  

Secretaris Bianca van Welie treedt volgens rooster af. Bianca stelt zich voor een nieuwe 
termijn beschikbaar.  

Als algemeen bestuurslid stelt zich verkiesbaar Esmee Vreeswijk.  
Bianca is opnieuw voor een termijn van 3 jaar gekozen.  
Esmee is in het bestuur gestemd voor een termijn van 3 jaar.  
 

7. Benoeming leden van de kascommissie 
Het bestuur vraagt wie zitting wil nemen in de kascommissie volgend jaar.  
Piet Hein Louwers, Maarten Bogers, Nikie de Koning 
 

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. 
 

9. Jubilarissen 
Martin van de Mark is 25 jaar lid. Proficiat! 
 

10. Vaststelling datum volgende jaarvergadering 
Woensdag 11 maart 2020 

 
11. Rondvraag 
- Piet Hein Louwers: De regels met betrekking tot de vaardigheidseisen zijn gewijzigd. Bij 

sprong is het vrij ingrijpend gewijzigd. Niet de beste sprong telt, maar het gemiddelde van 
de sprongen telt. Je moet dan perse beide sprongen beheersen. Piet Hein stelt voor om hier 
serieus naar te kijken. Piet Hein stond niet achter de regels die hiervoor tellen.  

- Piet Hein Louwers: Heeft op de websites van andere vereniging gekeken en geconcludeerd 
dat bijna alle verenigingen een vertrouwenspersoon hebben. Hoe zit dat bij onze 
vereniging? 

o Wij zijn hier mee bezig. Dit kan middels een vertrouwenscontactpersoon lopen, of 
middels een vertrouwenspersoon binnen de vereniging. In het verlengde hiervan ligt 
ook de aanvraag van een VOG voor mensen in een vereniging.   

- Piet Hein Louwers: Zijn wij bij het 200 jarig bestaan van Best betrokken?  
o Ingrid zit namens het bestuur in de commissie. Best200 heeft de sportverenigingen 

aangeschreven. Op zondag 23 juni wordt een dorp-tot-dorp loop tussen Best en 
Oirschot georganiseerd. Onderweg komen mensen sportverenigingen tegen die op 
verschillende manieren iets laten zien. Wij willen graag op het gemeenteplein staan 
(dit wordt gecombineerd met Best lekker). Dit zal tussen 12u en 17u zijn. Het is 
onduidelijk hoe de animo zal zijn. Het mag ons geen geld gaan kosten.  

 
 
 



 

 

 
- Piet Hein Louwers Mededeling: Addy Verhagen is overleden, Piet Hein is naar de 

begrafenis geweest. Piet Hein vindt dat er te weinig aandacht voor is geweest. Hij heeft veel 
voor de gymvereniging gedaan.  

o Bestuur: Wij hebben als vereniging geen kaart ontvangen, alleen Lisette heeft een 
privé kaart ontvangen. Het bestuur was pas 4 dagen na overlijden op de hoogte en 
heeft direct een mail gestuurd aan alle vrijwilligers binnen de vereniging. 

- Marjolein Huijkelom: heeft regelmatig overleg met Hans bij digimembers, maar vraagt zich af 
of Ingrid als 2e penningmeester ook op de hoogte is. 

o Ingrid weet van de financiële zaken en kent het boekhoudprogramma. Ingrid sluit 
een keer aan bij de incasso’s met Hans en Marjolein.  

- Nikie de Koning: ledenadministratie is op dit moment geen bestuursfunctie, klopt dit?  
o Dit klopt. Dit is niet verplicht. Bestuur heeft goed contact met de ledenadministratie. 

- Eric Nooijen: afgelopen jaar op kamp ging het over de aankoop van een programma, het 
gaat over ‘beter turnen app’. Wordt hier nog wat mee gedaan? 

o  Dit nemen we mee richting de recreatieleiding. Sommige leiding van de 
wedstrijdgroep kan daar al in. Dit gaat breder uitgerold worden richting de 
recreatieleiding.  

 
12. Sluiting 

De vergadering sluit om 21.30 uur. 

 


