
 

 

 
Notulen van de Algemene ledenvergadering 
 
 
Datum: 11 maart 2020 
Tijdstip:  20.30 uur 
Plaats:  De Kadans 
 
Aanwezig  
Bestuur:  Bob de Beer, Hans van Laarhoven, Bianca van Welie, Ingrid van Zeijl, Esmee 

Vreeswijk 
Leden: Joeri Renes, Hanny Hendrix, Frank van Laarhoven, Ben Klaassen, Mark van 

den Berg, Valerie Sinx, José Sinx, Nikie de Koning, Piet Hein Louwers, Leon 
Baudewijns, Hedwig Visscher, Eric Nooyen, Frans de Beer, Maarten Bogers, 
Sven van Hamond, Rohan de Bresser, Rik van Laarhoven, Wenda Verstijnen, 
Lisette Leijtens, Mark Versfeld, Inge Thijssen, Sophie Jenniskens, Timon 
Nagel 

Afwezig met  
kennisgeving: Ruud Giesberts (algemeen bestuurslid), Jessie Peeters, Myriam Nuys, 

Marjolein van Huijkelom, Bas en Tamara Mutsaerts, Ingrid Wouters, Karin van 
Adrichem 

 
Notulist: Esmee Vreeswijk 
  
 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering. Hierbij vertelt hij het goede nieuws dat de financiën 
van GV Best zijn goedgekeurd door de belastingdienst.  
 
 

2. Vaststelling notulen jaarvergadering d.d. maart 2019 
De leden hebben de notulen van de ALV van 2019 kunnen inzien via de website. Het 
bestuur vraagt of hier nog op- of aanmerkingen over zijn.  
 
Opmerking: 
- Piet Hein Louwers: vorig jaar heb ik het gehad over de 2 trampolinesprongen bij de 

vaardigheidseisen, maar ook over het jureren. De 2 trampolinesprongen heb ik 
kunnen teruglezen in de notulen, maar het jureren niet. Ik vind namelijk dat daar 
objectieve mensen moeten zitten die kennis hebben over bepaalde zaken. Dat kan ik 
nu nergens teruglezen.  

 
We zullen dit in de notulen aanpassen.  

 
Met inachtneming van bovenstaande opmerking zijn de notulen vastgesteld. 

 
 

3. 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 2019 
 
Aanvulling:  
Commissie Opleidingen is vorig jaar opgeheven en ondergebracht bij commissie Coach 
de Coach. Dit wordt nu ondergebracht bij het bestuur. Bianca van Welie en Esmee 
Vreeswijk zullen dit vormgeven. 

 
 
4. Verslag van de kascommissie  

Kascommissieleden van dit jaar waren Piet Hein Louwers, Maarten Bogers en 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. 
 
Opmerkingen:  
- Maarten Bogers: we hebben de kas 2 weken geleden gecontroleerd. Alles is 

geautomatiseerd. We hebben geen vreemde dingen gevonden, het zag er keurig uit.  
- Piet Hein Louwers: Vroeger kon je alles controleren, nu is dat lastiger vanwege de 

digitalisering. Je kunt alleen maar steekproeven doen. Maar het is keurig in orde. 
Nikie de Koning beaamt dit.  

 
Het verslag van de kascommissie is goedgekeurd en de kascommissieleden hebben dit 
ondertekend.  

 
 
5. 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 
2019. 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:  
- Hanny Hendrix: wat heeft de airtrack gekost?   

De airtrack heeft 4500 euro heeft gekost. Dat is vergelijkbaar met het verlies over 
2019. 

 
- Inge Thijssen geeft aan dat de financiële balans niet klopt.  

Mark van den Berg vult aan dat het totale bedrag in de eerste kolom niet klopt.  
Rohan de Bresser: het lijkt er op dat het beginsaldo niet juist is overgenomen van 
vorig jaar.  
De bedragen die achter de bankrekeningnummers staan kloppen wel, die hebben we 
rechtstreeks overgenomen van de rekeningen bij de Rabobank. We gaan uitzoeken 
hoe het precies zit.  

 
- Rik van Laarhoven: Waarom is de contributie dans in 2018 zo hoog?  

De contributie is inmiddels uitgesplitst naar dans, recreatie en wedstrijdgroep. Vorig 
jaar stond alle contributie nog onder 1 kopje, vandaar dat het bedrag zo hoog is.  



 

 

 
- Piet Hein Louwers: De kosten van de airtrack horen toch ook op de balans? 

We gaan voor volgend jaar een overzicht maken van de bezittingen van de 
vereniging. 

 
- Frans de Beer: Kleding, waar ergens kan ik dat terugzien in de jaarrekening?  

Kleding valt onder de nummers 8100 tot 8150.  
 
- Inge Thijssen: Waarom worden de materialen meteen afgeschreven en niet over een 

aantal jaar verspreid?   
We schrijven de kosten inderdaad in een keer af. Het is voor ons niet interessant om 
het over meerdere jaren af te schrijven. We zijn geen bedrijf, maar een vereniging. 
We betalen namelijk geen belasting over de winst.  

 
- Rik van Laarhoven: De kleding verkoop is erg hoog in 2018. Hoe kan dat?  

Rohan de Bresser: dat zijn de wedstrijdpakjes van de meisjes. Die zijn in 2017 
besteld, maar pas begin 2018 betaald en daarna verkocht aan de sporters. 

 
- Frans de Beer: Ik mis het inschrijfgeld van de nieuwe leden in de jaarrekening.  

Het inschrijfgeld zit nu in de contributie verweven. We hopen dat als we naar een 
ander ledenadministratiepakket gaan, we het inschrijfgeld als losse post kunnen zien.  

 
- Frans de Beer: Wat is verschil tussen contributie geweigerd en teruggegeven?  

De contributie wordt teruggegeven als er bijvoorbeeld een fout is gemaakt door de 
ledenadministratie. Het is dus geld dat wij weer terugstorten. Geld dat geweigerd 
wordt is van mensen die niet genoeg geld op hun rekening hebben waardoor de 
incasso geweigerd wordt en we de contributie dus niet kunnen innen. 

 
- Timon Nagel: Wellicht een tip om tussen de posten een tussenbalans te zetten, dan 

is het beter leesbaar en overzichtelijker hoe de uitgaven per post zijn. Nu moet je zelf 
de debit en credit van elkaar af halen.   
We nemen het mee. 

 
- Rohan de Bresser: Het nieuwe ledenadministratiesysteem, wat is de stand van 

zaken?  
Dit staat on hold. We wachten op dit moment op de bond.  
Ter info; digimembers stopt. We zijn nu aan het kijken naar 2 andere systemen. 
Digimembers is gratis. De systemen die daar voor in de plaats komen zijn 
commercieel, dus dat gaat ons geld kosten.  

 
- José Sinx: De reiskosten zijn voor 250 euro begroot, maar in het afgelopen jaar zijn 

we daar flink overheen gegaan. Waarom is er zo weinig begroot?  
Wij vinden het lastig om een realistische begroting neer te leggen. Als iemand daar 
een keer bij wil helpen, zouden we dat fijn vinden. 

 
- Nikie de Koning: de bijscholingen, onder welk kopje vallen die bij de jaarrekening?   

De bijscholingen vallen onder het kopje opleidingen. 
 

- Joeri Renes: Er staat dat we abonnementen hebben, maar welke zijn dit?   
Dit is het abonnement van een tijdschrift van de KNGU. 

 



 

 

 
6. Vaststelling begroting boekjaar 2020 en voorstel contributieverhoging  

Bob de Beer licht het contributievoorstel toe. Hij geeft aan dat het contributievoorstel 
tweeledig is. Aan de ene kant gaat de contributie met 5% omhoog voor de gehele 
vereniging, maar specifiek voor de wedstrijdgroep gaat de contributie met 15% omhoog. 
De balans tussen de contributie van de recreatie en de wedstrijdgroep was scheef en dat 
willen we de komende jaren weer rechttrekken. We hebben er voor gekozen om de 
gehele vereniging mee te laten stijgen, zo ook GymBijzonder! en de Trimgroepen. Veel 
(hulp)leiding heeft namelijk een opleiding afgerond en dat kost veel geld. Door de 
opleidingen gaat de vrijwilligersvergoeding voor de leiding bovendien ook omhoog. 
“Kwaliteit kost geld”.  
 
Bob de Beer geeft aan dat er met het vaststellen van de contributie ook is gekeken naar 
de contributie van omliggende verenigingen. De contributie voor recreatie in de turnhal is 
ongeveer vergelijkbaar met andere verenigingen, de contributie voor recreatieleden in de 
gymzaal en de recreatie voor wedstrijdgroep is bij ons in vergelijking een stuk lager.   
 
Opmerkingen:  
- Piet Hein Louwers: ik heb inderdaad vorig jaar iets van de scheve verdeling gezegd.   

We willen niet dat de wedstrijdgroep de daadwerkelijke kosten betaald voor die 
groep, maar we willen de balans daarin herstellen. De wedstrijdgroep heeft meer 
geld gekost in de afgelopen jaren. De trainers hebben opleidingen gedaan en de 
wedstrijdgroep is meer uren gaan trainen.  

 
- Rohan de Bresser: kan het kloppen dat de termijn van Voorwaarts niet hetzelfde is? 

Het bedrag lijkt mij behoorlijk hoog.  
Daar schrokken wij ook van. Dat bedrag is aanzienlijk hoger dan bij andere 
verenigingen.  

 
- Frans de Beer: We weten dat de wedstrijdgroep aardig wat geld kost, maar mijn 

advies is om de contributie van de recreatiegroepen niet te hard te laten stijgen. We 
zijn de grootste binnensport van Best. Het moet toch laagdrempelig blijven.  
Dit hebben we inderdaad in ons achterhoofd gehouden. Maar op dit moment zijn we 
één van de goedkopere binnensporten in Best.  
 

- Piet Hein Louwers: heel goed dat jullie de wedstrijdgroep meer laten betalen. Maar 
5% voor de recreatiegroep is best veel in de tijd van 2% inflatie. Gaan er geen 
mensen afhaken?  
Leden die zich uitschrijven kunnen een reden aangeven. Mensen hebben tot nu toe 
nog nooit aangegeven dat ze het niet kunnen betalen.  

 
- Rohan de Bresser: De opstapgroep staat met het huidige aantal trainingsuren niet in 

het contributievoorstel. 
Die voegen we toe.  

 
Er zijn geen bezwaren tegen het contributievoorstel. 
De contributieverhoging wordt goedgekeurd en zal per 1-4-2020 ingevoerd worden.  
Dit wordt tevens op de website vermeld. 
 
 
 



 

 

 
7. Benoeming bestuursleden  

- Penningmeester Hans van Laarhoven treedt volgens rooster af. Hans stelt zich 
beschikbaar voor een nieuwe termijn.  

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

- Algemeen bestuurslid Ruud Giesberts treedt volgens rooster af. Ruud stelt zich 
beschikbaar voor een nieuwe termijn.  

Er wordt anoniem gestemd met stembriefjes.   
 
Opmerking:  
- Mark van den Berg: Wat als Hans van Laarhoven en Ingrid van Zeijl beide uit het 

bestuur worden gestemd? Dan hebben we geen penningmeester meer.  
De scheiding zoals deze nu is, is gemaakt op basis van het dagelijks bestuur. De 
voorzitter, penningmeester en secretaris worden allen in een ander jaar verkiesbaar 
gesteld. Dat de penningmeester en de 2e penningmeester tegelijkertijd worden 
herkozen, is zo gegroeid. Daar kunnen we nu niks meer aan doen.  

 
Hans van Laarhoven is opnieuw voor een termijn van 3 jaar gekozen.  
Ruud Giesberts is opnieuw voor een termijn van 3 jaar gekozen.  
Ingrid van Zeijl is opnieuw voor een termijn van 3 jaar gekozen. 
 
 

8. Benoeming leden van de kascommissie 
Het bestuur vraagt wie zitting wil nemen in de kascommissie volgend jaar.  
 
Piet Hein Louwers en Maarten Bogers mogen nog een jaar in de kascommissie blijven. 
Nikie de Koning moet na twee jaar de commissie verlaten. Wenda Verstijnen neem haar 
plaats in voor de komende twee jaar. 
 
 

9. Jubilarissen 
Er zijn dit jaar geen jubilarissen.  
 
Opmerking:  
Vorig jaar was Martin van der Mark jubilaris. Hij is op 27 januari j.l. overleden na een 
lang ziektebed. 
 
 

10. Vaststelling datum volgende jaarvergadering 
Woensdag 17 maart 2021 

 
 
11. Rondvraag 

- Eric Nooyen: het coronavirus heerst nu; gaan de lessen door? GymBijzonder! is best 
een risicogroep. Als jullie het goed vinden willen we de les niet door laten gaan.  
We volgen het advies van RIVM en zijn zeker akkoord met jullie beslissing.  
 

- Mark van den Berg: ik merk dat steeds meer ouders hun kind thuis houden i.v.m. het 
Corona-virus.  



 

 

 
- Valerie Sinx: veel ouders hebben de kaartverkoop van TOTM gemist. Diverse ouders 

geven aan dat ze geen informatie hebben ontvangen.  
De organisatie van TOTM geeft aan dat ze hebben geprobeerd het evenement juist 
via verschillende kanalen te verspreiden zoals brieven, website, nieuwsbrief en 
Facebook.  
Timon Nagel: ik ben ouder en ik heb het meerdere keren gezien.  

 
- Mark van den Berg: zijn leden automatisch lid van de nieuwsbrief?   

Nieuwe leden worden automatisch aangemeld voor de nieuwsbrief. Echter moeten zij 
de aanmelding, conform wettelijke regelgeving, nog wel bevestigen. Men kan het dus 
ook afwijzen of zich later weer uitschrijven. 

 
- Hanny Hendrix kondigt aan dat ze na dit seizoen stopt als leiding. Ze wil nog wel 

activiteiten mee organiseren.   
 

- Timon Nagel: complimenten hoe de vereniging is georganiseerd met commissies, 
bestuur etc. Ga zo door!  

 
- Frans de Beer: hoeveel leden hebben we eigenlijk? Kan dit wellicht bij de volgende 

vergadering vermeld worden?  
We hebben iets meer dan 600 leden. 

 
- Piet Hein Louwers: wisten jullie dat er een oud-voorzitter is overleden? Paul 

Rammeloo 
 

- Piet Hein Louwers: Ik wil nog graag iets zeggen over de vaardigheidseisen. Als 
iedereen op voorhand al slaagt, dan is het diploma niks meer waard. Dit haalt de 
waarde van het diploma omlaag. Dit jaar heeft een leiding een collega-leiding 
beoordeeld en dat vind ik niet zo’n goede zaak.  

 
- Piet Hein Louwers: Een vertrouwenscontact persoon, is er nog nieuws? Er is soms 

nog wel wat oud zeer.  
Nee, we hebben nog geen nieuws. We hebben nog niemand. Als iemand dit graag 
wil doen, horen wij dat graag. Het is handig als diegene niet te dicht bij de vereniging 
staat.  

 
- Mark van den Berg: Is het niet mogelijk om Coach de Coach hiervoor in te zetten?  

Nee. De coaches begeleiden het technisch kader en dat willen we graag gescheiden 
houden om belangenverstrengeling te voorkomen.  

 
- Piet Hein Louwers: Maat S, wat is dat en hoe is dat tot stand gekomen?  

Maat S biedt het nijntje Beweegdiploma aan, dat is vanuit de KNGU opgezet. Wij zijn 
daar destijds niet op ingesprongen en dat hebben Esmee en Rohan wel gedaan.  

 
Esmee Vreeswijk: We hebben er voor gekozen om dit zelf op te starten omdat we 
graag onze eigen plannen willen maken en niet steeds verantwoording af wilden 
leggen aan een bestuur.  

  



 

 

 
- Joeri Renes: Trainers, hebben zij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig?  

Op het moment dat wij een vertrouwenscontactpersoon hebben aangesteld, is het 
mogelijk om gratis VOG’s aan te vragen. Hier zijn we dus mee bezig.  
 
Sven van Hamond: is dit alleen voor leiding, of ook voor vrijwilligers?  
De VOG is dan zowel voor leiding als voor vrijwilligers.  

 
 
12. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur en nodigt de aanwezigen uit voor een 
drankje. 

 
 


