
 

 

 
Notulen van de Algemene ledenvergadering 
 
 
Datum: 30 juni 2021 
Tijdstip:  20.30 uur 
Plaats:  De Kadans 
 
Aanwezig  
Bestuur:  Bob de Beer, Hans van Laarhoven, Bianca van Welie, Ingrid van Zeijl, Esmee 

Vreeswijk, Ruud Giesberts 
 
Leden: Frank van Laarhoven, Ben Klaassen, Mark van den Berg, Valerie Sinx, José 

Sinx, Piet Hein Louwers, Hedwig Visscher, Eric Nooyen, Frans de Beer, Maarten 
Bogers, Sven van Hamond, Rohan de Bresser, Rik van Haarloven, Wenda 
Verstijnen, Mark Versfeld, Sophie Jenniskens, Joeri Renes, Hanny Hendrix, 
Emmy de Beer, Marjolein van Huijkelom, Martien Brugge, Karin van Adrichem, 
Clarissa Giesberts, Marion Nagel. 

Afwezig met  
kennisgeving: Nikie de Koning, Myriam Nuys 
 
Notulist: Bianca van Welie 
  
 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering. De vergadering is later dan oorspronkelijk gepland 
vanwege alle maatregelen omtrent COVID-19.  
 

 

2. Vaststelling notulen jaarvergadering d.d. maart 2020 

De leden hebben de notulen van de ALV van 2020 kunnen inzien via de website. Het 
bestuur vraagt of hier nog op- of aanmerkingen over zijn.  
 
Opmerking: 
Er zijn geen opmerkingen.  
 
De notulen zijn 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 2020 
 



 

 

4. Verslag van de kascommissie  

Kascommissieleden van dit jaar waren Piet Hein Louwers, Maarten Bogers en Wenda 
Verstijnen-Leijtens. 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: voor zover we konden zien, is alles akkoord bevonden 
- Piet Hein: het is gemakkelijk controleren. Er zijn veel vaste bedragen. 

 
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 2020. Bij 
akkoord wordt het bestuur gedechargeerd voor het gevoerde beleid. Het 2e kwartaal van 
2020 is niet geïnd doordat er geen binnensport gegeven kon worden vanwege COVID-19. 
De jaarrekening wordt akkoord bevonden en het bestuur wordt gedechargeerd voor het 
gevoerde beleid.  
 
Opmerkingen:  
- Frans: het is erg bijzonder dat de bondscontributie wel geïnd is.  

o Bob : hier waren wij ook verbaasd over. We hebben wel over 2020 geld 
gekregen om extra kosten op te vangen. De TASO regeling. De gemeente Best 
is heel flexibel geweest in de zaalhuur.  

- Karin: er is wel een vrijwillige bijdrage gevraagd aan (ouders van) leden.  
o Bob: dit klopt. Er is ongeveer 3000 euro binnengekomen.  

- Frans: worden de kosten van de wedstrijdpassen teruggehaald bij de leden? 
o Hans: de kosten staan op de balans, die betalen wij. Vervolgens wordt in de 

contributie eenmalig 50 euro gefactureerd naar ouders. 
- Hedwig: Op de begroting staat nog 3500 euro voor opstart paalsport. 

o Bob: die is niet correct.  
- Joeri: Er staan nog inkomsten bij TOTM. Waar komt dit vandaan? 

o Bob: dat zijn de uitgaven. Dit zijn de kosten voor de materialen die we al 
aangeschaft hadden. Die liggen nu opgeslagen. 

o Ingrid: de zaalhuur zit hier ook nog in. Pas in 2021 is dit teruggestort.  
 

 
  



 

 

6. Vaststelling begroting boekjaar 2021 en voorstel contributieverhoging  
Bob de Beer licht toe dat we dit jaar de contributie niet verhogen.  
 
Opmerkingen:  
- Rohan: verwachten jullie dit jaar nog vaardigheidseisen te draaien? Eventueel nadenken 

over een andere vorm. Voor leden is dit wel een essentieel aspect binnen de vereniging. 
Ouders en kinderen kijken hier naar uit.  

o Bob: nog niet. We weten nu nog niet waar we na de zomer aan toe zijn. We gaan 
dit meenemen.  

 
 

7. Benoeming bestuursleden  
Voorzitter Bob de Beer treedt volgens rooster af. Bob stelt zich beschikbaar voor een 
nieuwe termijn.  

Er wordt anoniem gestemd met stembriefjes.   

 
Bob de Beer 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.  
 
Wenda Leijtens – Verstijnen mag nog een jaar in de kascommissie blijven. Piet Hein 
Louwers en Maarten Bogers moeten na twee jaar de commissie verlaten. Sven van 
Hamond en Frans de Beer melden zich aan en zullen de kascommissie volgend jaar 
aanvullen.  
 
 

9. Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (wbtr) 
Bob geeft uitleg over de wbtr. We gaan onder andere het vier ogen principe toepassen. Dit 
betekent dat als de penningmeester een bedrag overmaakt boven een bepaald afgesproken 
bedrag, de 2e penningmeester een melding hiervan krijgt. Dit moet de risico’s inperken.  
Daarnaast zijn er afspraken gemaakt omtrent belangenverstrengeling.  
De wbtr geeft aan dat we ter afronding de statuten moeten herzien. Hier is het bestuur druk 
mee bezig. De nieuwe statuten zullen volgend jaar tijdens de alv in maart worden 
besproken. De statuten worden van te voren op de site aangekondigd. De vraag is dan om 
voor de alv de vragen schriftelijk te stellen, zodat we er in maart kort maar krachtig 
doorheen kunnen gaan.  
 
All United wordt het nieuwe ledenadministratie systeem. De laatste fase van implementatie 
is momenteel bezig. De ledenadministratie zal hierdoor overzichtelijker worden. Als het 
bevalt, is het idee om All United te gaan uitbreiden.  
 
 

  



 

 

Opmerkingen 
- Piet Hein: wordt het doorspreken van de statuten een ja/nee moment? Dan de tip om 

van te voren de discussie te voeren en niet op het moment zelf. 
o Bob: dit is inderdaad het plan. We zullen de statuten wel even door moeten lopen 

en de discussie punten moeten benoemen. We zorgen dat de antwoorden al van 
te voren op de site te zien zijn.  

- Emmy: is het mogelijk dat ook mbt de vaardigheidseisen de inschrijvingen direct kunnen 
worden gezien? 

o Bob: dit weten we op dit moment niet.  
- Frans: kan de KNGU ook in All United kijken? 

o Bob: de KNGU kan hier niet inkijken ivm de avg. Ze krijgen alleen de aantallen 
per categorie te zien.  

- Mark: staat All United los van de KNGU. 
o Bob: die staan los van de KNGU.  

 
 

10. Jubilarissen 
Emmy de Beer is 25 jaar lid.  
Emmy heeft geturnd bij verschillende groepen. Ze is bij Kitty begonnen en is daarna via de 
‘klas van Bas’ naar de vrijdagavond groep gegaan. Helaas raakte ze daarna geblesseerd  
Ze heeft ook gedanst bij Lian, Yvonne, Marie José en Lonneke. 
Inmiddels is Emmy al weer een aantal jaren actief als vrijwilliger. Ze zit in de 
activiteitencommissie, organiseert de jaarlijkse graden en gaat jaarlijks mee op kamp. Ze 
heeft op verschillende groepen geassisteerd en geeft momenteel les aan de Gymbijzonder 
groep. Wij zijn erg blij met zo’n enthousiaste vrijwilligster en hopen haar nog lang binnen 
onze club te zien. 
 
 

11. Vaststelling datum volgende jaarvergadering 
Woensdag 16 maart 2022 

 
 
12. Rondvraag 

- Piet Hein: wordt de stemming ook bekend gemaakt? 
o Er zijn 21 stemmen voor en 3 stemmen tegen.  

- Hedwig: bij wie moet ik zijn voor de schoolsport? 
o Bob: bij Marjolein van Huijkelom, ledenadministratie.  

- Emmy: wie wil de vaardigheidseisen commissie komen versterken? Liefst mensen die 
voor de groep staan. Als iemand interesse heeft, meld je bij Emmy.  

- Hanny: zijn er nog ideeën voor de activiteitencommissie? 
o Sven: Er is pas geleden een brainstorm sessie geweest. Zodra daar meer over 

bekend is, laat de commissie het weten.  
 
 
13. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur en nodigt de aanwezigen uit voor een 
drankje. 


