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Notulen Algemene Ledenvergadering van 17-04-2014, locatie Turnzaal (Rietlanden) 
 

1. Opening en vaststelling agenda 

De ALV wordt geopend door Edwin Brokmann om 20:30 uur 
a. Voorgesteld wordt door het bestuur om agendapunt 9 (de bestuursverkiezing) direct na agendapunt 

3 te behandelen. De vergadering is akkoord. 

b. Voorgesteld wordt door het bestuur het vertrek van Melinda Gooyer te agenderen. De vergadering 

is akkoord. 

 
2. Mededelingen. 

Het bestuur heeft een moeilijke tijd gehad en is de afgelopen tijd voor een aantal lastige keuzes gesteld en 
zijn er tevens dingen misgegaan. Het bestuur spreekt de wens en wil uit om, ook in deze vergadering, vooruit 
te kijken en constructief verder te bouwen aan onze vereniging. 
 

3. Notulen van vorige ALV (13-03-2014) 

De notulen van de vorige ALV worden door de vergadering goedgekeurd. 
 

4. Bestuursverkiezing 

a. Richard de Bruin is verkiesbaar als bestuurslid. Het bestuur wil hem de HR taken geven. 

i. Er wordt met 9 stemmen tegen en 8 stemmen voor gekozen om Richard niet in het bestuur 

toe te laten treden. 

b. Ada van der Meer is verkiesbaar als bestuurslid. Het bestuur wil haar als algemeen bestuurslid plaats 

laten nemen. 

i. Er wordt met 15 stemmen voor en 2 stemmen tegen gekozen om Ada wel in het bestuur 

toe te laten treden. 

Vanuit de vergadering komt de vraag over de bestuursfunctie van Helga als Penningmeester. Is dat 
verenigbaar met haar taak als leiding. Helga geeft aan de spanning daarin te zien. Hoewel het geen probleem 
is voor haar, geeft ze aan indien er een tegenkandidaat is, haar taken over te willen dragen. 
Op dit moment is er niemand die zich hiervoor gemeld heeft. 
 

5. Jaarverslag 2013 

Helga geeft toelichting bij het financiële jaarverslag. 
Er is meer contributie binnengekomen dan begroot, er is nu een hoger bedrag begroot voor 2014 omdat we 
meer leden hebben (er worden nieuwe lessen gestart).  
Het financieel jaarverslag wordt door de vergadering aangenomen. 
   

6. Sociaal jaarverslag 

Zie sociaal jaarverslag. 
Het sociaal jaarverslag wordt door de vergadering aangenomen. 

 
 

7. Vaststellen contributie 

Het bestuur stelt voor om de contributie te verhogen met de door de KNGU gehanteerde 2% verhoging. De 
vergadering wijst dit voorstel af. De contributie blijft gehandhaafd. Tevens wordt afgesproken het huidige 
systeem van contributies nader te beoordelen. Het bestuur wordt gevraagd dat te doen en met een voorstel te 
komen voor de contributies.  
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8. Royering leden 

a. Het vorig jaar door het bestuur genomen besluit om twee leden te royeren wordt door de 

vergadering bekrachtigd. 

 
9. Kascommissie 

De kascommissie bestond dit jaar uit Lex en Patricia. Zij geven aan dat de administratie er netjes en verzorgd 
uitzag. Wel hebben zij nog een paar opmerkingen: 

- De contributieadministratie ontbreekt 

Dit gemis wordt vooral veroorzaakt door het systeem DigiMembers. Afgesproken wordt om het 
facturatie-overzicht dat vanuit DigiMembers verkrijgbaar is aan de penningmeester beschikbaar 
te stellen. 

- De afschrijvingsgegevens en inventarisatielijst is niet aanwezig. Dit is door tijdgebrek 

veroorzaakt. 

- Bijschrijvingen moeten beter gedocumenteerd worden. 

De vergadering bedankt Lex Riemersma en Patricia Brokmann-Link. Daar het de 2e keer was voor Lex als lid 
van de kascommissie, is hij niet meer verkiesbaar. De vergadering stemt in met het lidmaatschap van Anneke 
Peijffers en Patricia Brokmann-Link. 
 

10. Extra agendapunt: Het vertrek van Melinda Gooyer 

a. Vanuit de vergadering wordt gevraagd waarom dit besluit per direct is genomen? 

i. Het bestuur meende dat tijdens een les een verwijtbare onveilige situatie was ontstaan. 

Naar mening van het bestuur rechtvaardigde dit ontslag per direct. 

b. Wedervraag: waarom is dat niet op die manier gecommuniceerd? 

i. Het bestuur meende dat het verstandig was terughoudend te communiceren. Achteraf mag 

geconstateerd worden dat dit beter had gemoeten. 

Het bestuur kan niet te gedetailleerd ingaan op het vertrek van Melinda Gooyer, daar het dossier nog niet 
formeel gesloten is. 
 

11. Rondvraag. 

Potentiële sponsors dienen een kant en klare aanbieding te krijgen. Dit zal het komende jaar ontwikkeld 
worden. Broekhuis heeft toevallig vandaag een mail gestuurd waarin zij aangeven verenigingen te willen 
sponsoren. Er is op 1 mei een bijeenkomst. 
 
Het bestuur wil het komende seizoen gaan werken aan een toekomstvisie en beleidsplan. Technisch beleid 
voor recreatiemeisjes is er al. De vergadering merkt op dat de recreatie moet wel recreatie blijven. Het 
bestuur onderschrijft dat. Er dient echter wel aansluiting te zijn met oefenstof voor wedstrijdgroepen. 
 
De vergadering geeft aan dat de Website niet up to date is. Er staan foto’s op de pagina’s van niet meer 
actieve wedstrijdgroepen. De communicatiecommissie pakt dit vraagstuk op.  
 
Het bestuur zal met  de verschillende commissies in gesprek gaan om de wederzijdse verwachtingen helder te 
krijgen en een gezamenlijk toekomstbeeld vast te stelen. 
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Vanuit de vergadering wordt aandacht gevraagd voor de jurering tijdens de wedstrijden. De indruk bestaat 
dat gedurende de wedstrijd de voorschriften nog gewijzigd worden. Het bestuur neemt hier kennis van en 
bespreekt het met de wedstrijdcommissie. 
 
De wedstrijdcommissie verzoekt om meer fotografen bij de clubkampioenschappen. Uit de vergadering komt 
de vraag of veel fotograferen tijdens een wedstrijd wel verstandig is. 
 
Borsjan voelt zich ‘geen onderdeel’ van de vereniging. Hij weet niet waar hij stukjes naar toe moet sturen 
over de wedstrijden en de recreatiegroepen. Het bestuur neemt hier kennis van en zal dit o.a. met de 
Technische Commissie en Communicatie Commissie bespreken. 
 
De wachtlijsten (met uitzondering van de trampolinelessen) zijn nagenoeg weggewerkt en er kan een nieuwe 
ledenwervingsactie komen. We gaan hierover praten met sportconsulenten van het Sportbedrijf. 
 
De Jurycursus instap begint 1 mei en het bestuur verzoekt leden om zich aan te melden. Juryleden zijn voor 
de vereniging heel belangrijk. 

 
De vergadering wordt gesloten om 22:25 uur. 
 


