
 

 

Notulen van de Algemene ledenvergadering 
 
 
Datum: 9 maart 2022 
Tijdstip:  20.15 uur 
Plaats:  Sportcafé Best 
 
Aanwezig  
Bestuur:  Hans van Laarhoven, Bianca van Welie, Esmee Vreeswijk, Ruud Giesberts 
 
Leden: Mark van den Berg, Ben Klaassen, José Sinx, Hanny Hendrix, Nikie de Koning, 

Emmy de Beer, Sven van Hamond, Hedwig Visscher, Maarten Bogers, Marjolein 
Rijkers, Ilona van Hamond, Valerie Sinx, Karen van Keulen, Piet Hein Louwers, 
Manuel Paans, Leon Baudewijns, Wenda Verstijnen, Clarissa Giesberts, Rohan 
de Bresser, Inge Thijssen, Imke Oppers  

 
Afwezig met  
kennisgeving: Bob de Beer, Karin van Adrichem, Yvonne van Beek-Os, Eric Nooyen, Rik van 

Laarhoven, Sophie Jenniskens, Marie-José Roks-Sarton, Linda Kastermans, Iris 
van den Berg, Marieke Bollen.  

 
Notulist: Esmee Vreeswijk / Bianca van Welie 
  
 
1. Opening 

De secretaris opent de vergadering.  
 
De secretaris geeft aan dat 2 leden van het bestuur door omstandigheden niet aanwezig 
zijn.  
 

2. Vaststelling notulen jaarvergadering d.d. juni 2021 
De leden hebben de notulen van de ALV van 2021 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 secretaris 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 2021 
 
 



 

 

 
4. Verslag van de kascommissie  

Kascommissieleden van dit jaar waren Piet Hein Louwers, Maarten Bogers en Sven van 
Hamond. De leden zijn op het laatste moment gewisseld in verband met de afwezigheid van 
Wenda Verstijnen-Leijtens en Frans de Beer. 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:  
- Piet Hein Louwers: Het was een speciaal jaar, omdat er minder inkomsten en uitgaven 

waren. Alle bankafschriften zijn we doorgegaan en het geeft een goed beeld van de 
financiën.  

- Hans: Er is al jaren geen kas meer zoals dat vroeger was, alles gaat digitaal. De enige 
kas is er nog als er ergens contant afgerekend moet worden, zoals wisselgeld bij de 
carnavalsdisco.  

 
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 2021. Bij 
akkoord wordt het bestuur gedechargeerd voor het gevoerde beleid. Het 1e en 2e kwartaal 
van 2021 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:  
- Hedwig Visscher: Vorig jaar was de contributie voor verschillende takken uitgeschreven 

per groep. Is dat nu dit jaar niet nodig?  
Door de overstap naar het nieuwe ledenadministratiepakket is dat niet gelukt. Volgend 
jaar gaat dat wel weer lukken, want dan hebben we het gehele jaar met dit pakket 
gedraaid.  
 

Aanvulling: Als leden bij de train(st)er persoonlijk opzeggen, geef dan alsjeblieft door dat ze zich 
ook moeten uitschrijven via de ledenadministratie/website. We hebben bij de overstap naar het 
nieuwe ledenadministratiesysteem veel berichten gehad van mensen die dachten dat ze 
uitgeschreven waren, maar ze hadden geen contact gehad met de ledenadministratie. 
 
  



 

 

 
6. Vaststelling begroting boekjaar 2022 en voorstel contributieverhoging  

De penningmeester licht de contributieverhoging toe.  
Opmerkingen:  
- Valerie Sinx: De afgelopen 2/3 maanden heb ik een aantal ouders die verbaasd naar mij 

toe kwamen omdat zij vonden dat het bedrag dat we per maand vragen aan leden heel 
laag is, dat is positief.  

 Dat is inderdaad het doel, dat we als vereniging laagdrempelig zijn. 
 

- Hedwig Visscher: als mensen meerdere uren turnen, blijft de 25% dan staan?  
Ja.  

 
De aanwezigen stemmen in met de voorgestelde contributieverhoging 
 

7. Benoeming bestuursleden  
Secretaris Bianca van Welie en bestuurslid Esmee Vreeswijk treden volgens rooster af. Zij 
stellen zich beiden beschikbaar voor een nieuwe termijn.  
Er wordt anoniem gestemd met stembriefjes.   

 
Bianca en Esmee zijn opnieuw voor een termijn van 3 jaar gekozen. Bianca met 21 en 
Esmee met 19 stemmen voor.  
 
 

8. Benoeming leden van de kascommissie 
Het bestuur vraagt wie zitting wil nemen in de kascommissie volgend jaar.  
 
Wenda Leijtens – Verstijnen en Frans de Beer waren afgelopen controle afwezig en mogen 
dus nog een keer zitting nemen in de kascommissie. Wenda mag nog één jaar en Frans 
nog twee jaren deelnemen. Sven van Hamond mag nog één jaar deelnemen.   
 
 

9. Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (wbtr) 
De wbtr geeft aan dat we ter afronding de statuten moeten herzien. Hier is het bestuur druk 
mee bezig. De nieuwe statuten zouden dit jaar tijdens de alv worden besproken, echter is 
het niet gelukt om alles af te ronden. Volgend jaar willen we tijdens de alv de definitieve 
statuten bespreken. De statuten worden op de site van te voren 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.  
 
Opmerkingen:  
- 
 

10. Vaststelling datum volgende jaarvergadering 
Woensdag 8 maart 2023 
 
 



 

 

 
11. Rondvraag 

- De penningmeester geeft aan dat vergoeding is verhoogd, maar niet in het 
declaratiesysteem is verwerkt. De penningmeester mailt de leiding als dit aangepast is 
en wat de actiepunten voor de leiding zijn. Hij stuurt tevens de hoogte van de 
vergoedingen mee, deze zijn niet helemaal duidelijk voor iedereen. 

 
- Piet Hein Louwers: Is Rohan nog een contractant?  

Mark zijn contract loopt via SSNB. Met Rohan is er een andere constructie ontstaan. Hij 
stuurt facturen vanuit zijn eigen bedrijf. Dit is voor ons goedkoper dan via SSNB: hier 
dient de vereniging nog ziektekostenvergoeding en verzekering te betalen. Het is op 
deze manier voor beide partijen gunstiger.  

 
- Piet Hein Louwers: hoe gaat dat zoiets in zijn werk?  

Hij is een ZZP’er. Er is een contract gemaakt met het maximaal aantal uren per week 
dat hij mag factureren. Hij stuurt de factuur naar de penningsmeester en de 
penningmeester betaalt.  

 
- Ben Klaassen: Een aantal leden van mij hebben nog steeds geen T-shirt gekregen, hoe 

staat het daar mee? 
Bestuur gaat navraag doen bij Bob hoe dit te regelen voor leden die zelf geen internet 
hebben. 

 
- Marjolein Rijkers & Valerie Sinx: er zijn veel ouders die aangeven dat ze nog geen T-

shirt hebben.  
Afgelopen maand zijn we overgestapt naar een nieuw systeem met de kleding. Bianca 
vraagt na aan Bob hoe dit in zijn werk gaat.  
Het is wellicht een idee dat de leiding en ledenadministratie de link van de kleding zelf 
kunnen doorsturen naar de ouders. 
 

- Mark van den Berg: Hoe zit het met de kleding van ons als leiding? 
Hier zijn we met het bestuur mee bezig.  
 

- Inge Thijssen: Is er een kledingvoorschrift voor de lessen van de dans? Met de 
Vaardigheidseisen zijn er kledingvoorschriften, hoe werkt dit voor de lessen? 
Nee, in principe is er geen kledingvoorschrift. In ieder geval sportkleding, verder mogen 
de leden dit zelf invullen.  

 
- Mark van den Berg: in de zomer zie ik veel kinderen die in ‘bijna’ zwemkleding komen 

turnen. Wat doen we daar mee?  
Conclusie: we nemen dit mee naar de volgende bestuursvergadering en overleggen wat 
we hier mee doen. Heb je suggesties? Geef het aan ons door. 
  

- Piet Hein Louwers: andere jaren is het woord vertrouwenscontactpersoon wel eens 
gevallen. Hoe staat het daarmee? Ik heb een persoon heeft aangedragen, diegene staat 
ervoor open, maar diegene is niet benaderd.  
Het bestuur gaat dit oppakken.  



 

 

 
- Valerie Sinx: aan welke eisen moet je voldoen?  

Je moet hiervoor een opleiding doen. Als je interesse hebt, laat het ons weten dan 
komen we in contact.   
 

- José Sinx: Hoe staat het met het doek van de grote trampoline? Ik sta nu les te geven 
op een afgekeurde trampoline. 
De gemeente geeft aan dat het doek is besteld, het is nu wachten totdat deze binnen is. 
 

 
12. Jubilarissen 

Inge Thijssen – van Loosdregt is 25 jaar lid 
Lian Dongelmans is 25 jaar lid (presentje wordt op de eigen groep uitgedeeld) 
Piet Hein Louwers is 50 jaar lid 
Maarten Bogers is (langer dan) 50 jaar lid. Door een fout in de ledenadministratie, wordt hij 
nu gehuldigd in plaats van 4 jaren geleden. De fout is inmiddels hersteld. 
Corrie van Heerenbeek is 50 jaar lid. (presentje wordt op de eigen groep uitgedeeld) 

 
 
13. Sluiting 

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

 
 


