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Verslag Algemene Ledenvergadering 20.30 uur, 23-04-2015, locatie Turnzaal (Rietlanden) 
 

1. Opening 
Eric van der Meer heet namens het  bestuur de aanwezigen van harte welkom bij deze ALV.  

2. Vaststelling agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 

3. Mededelingen 
Afwezigheidsberichten zijn ontvangen van Mevrouw Marky Petersen, Stephanie, Carola en Helga. 

4. Ingekomen stukken.  
Mevrouw Marky Petersen heeft het bestuur gevraagd haar mail aangaande de contributie en het gebruik van het 
turnpakje in te brengen.  
Daarnaast heeft het bestuur mails ontvangen van de heer Michiel Veerkamp en de heer Rob Driessen aangaande 
de regel tot bezoek van kleedruimtes. Het bestuur heeft gemeend deze mails in te brengen bij agendapunt 10. 

5. Notulen van ingelaste ALV d.d. 29 oktober 2015 
Het verslag van de ALV d.d. 29 oktober 2015 wordt  ongewijzigd vastgesteld. 

6. Jaarverslag 
De bespreking van het jaarverslag leidt tot een aanvulling m.b.t. de clubkampioenschappen. Veel is goed gegaan 
en de inzet van de vele vrijwilligers wordt gewaardeerd. Wel is de al snel in het begin ontstane uitloop, mede door 
gebrek aan juryleden, in tijd een serieus minpunt, waar de komende wedstrijd (27 juni 2015) maatregelen voor 
genomen moeten worden. De wedstrijdcommissie geeft aan reeds hieraan te werken, o.a. heeft al overleg 
plaatsgevonden met de leiding binnen de vereniging. 
Daarnaast wordt aandacht gevraagd juryleden vroegtijdig aan te trekken. Graag ook aandacht voor juryleden voor 
de heren. 

7. Financiële zaken 
a. Toelichting Realisatie 2014 

Helga Breider heeft tot eind 2014 ’de kas bewaakt’. Helaas is ze niet aanwezig om het afgelopen boekjaar te 
bespreken. De voorzitter neemt daarvoor haar plaats even in. Vanaf 1 januari is Lars Smit penningmeester 
van GVL (zoals vastgesteld in de ALV van 29-10-2014). 
Het verslag van de penningmeester wordt, na toelichting op enkele punten, door de vergadering 
overgenomen. 
De vergadering stelt daarbij vast dat maatregelen nodig zijn het slechte resultaat van 2014 in het vervolg te 
voorkomen, daar een gezonde vereniging niet moet interen op haar vermogen. Reserves zijn nodig om 
eventuele onverwachte kosten  op te kunnen vangen. 
Het bestuur neemt dit advies over. 
Voor de goede orde wordt vermeld dat het bestuur de coulance van de gemeente heeft kunnen 
bewerkstelligen de niet tijdig aangevraagde subsidie voor 2014 alsnog te mogen indienen en daar door de 
gemeente positief over is besloten (zij het wel gemaximaliseerd naar € 12.500). Deze subsidie is reeds 
ontvangen. 
De vergadering dankt Helga voor haar inzet. 

b. Verslag Kascommissie 
De toelichting en adviezen van de kascommissie, Patricia Brokmann en Anneke Pfeijffers, worden door de 
vergadering overgenomen. Het bestuur geeft aan uitvoering te geven aan de adviezen. 
Patricia en Anneke worden door de vergadering bedankt voor hun inzet. 

c. Verkiezing Kascommissie 2015 
Patricia Brokmann is niet herkiesbaar (2x gedaan), Anneke Pfeijffers wel (1x). 
De vergadering stelt Anneke Pfeijfers en Rinus Link aan als de nieuwe kascommissie. 

d. Toelichting Begroting 2015 
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De toelichting op de begroting 2015 wordt met de vergadering besproken en in het algemeen ook zo 
overgenomen. De vergadering vraagt daarbij het bestuur zeer terughoudend te zijn met de uitgaven en de 
reserves weer aan te vullen. 
De genoemde representatiekosten bestuur betreffen de attenties voor de vrijwilligers en leiding. Eind 2013 
en 2014 zijn kerstpakketten verstrekt. De kosten daarvoor zijn destijds echter onder “Diverse” geboekt. Of 
deze kosten in 2015 gemaakt worden is afhankelijk van de uitputting van het budget. 

e. Vaststellen verhoging contributie 
Zoals in de bij de stukken aangeleverde toelichting verwoord is, gelden 2 redenen voor aanpassing. Enerzijds 
de met de ALV van april 2014 afgesproken aanpassing om een meer eenduidige structuur vast te stellen en 
anderzijds een contributieverhoging vanwege de noodzaak vanuit de begroting. 
Mevrouw Mandy Peterson heeft in haar mail de vergadering gevraag een ‘familiekorting’ te overwegen. Dit 
voorstel kan op een meerderheid van de vergadering rekenen. De vergadering geeft daarbij aan dat dit allen 
te willen kiezen als dit een praktische uitvoerbaarheid heeft. 
De vergadering zou het op prijs stellen als vooraf aan de incasso van de contributie een factuur kan worden 
gestuurd. De penningmeester laat weten dat dit reeds in gang is gezet. Enkele ouders hebben al een proef-
factuur ontvangen. Het doel is een (semi)automatische mail die tijdig voor de incasso naar de ouders gaat. 
 
De vergadering neemt het voorstel over van het bestuur tot aanpassing van zowel de contributiestructuur als 
de hoogte daarvan met de volgende aanvullingen: 

 De maximale staffelkorting moet worden beperkt tot 50% 

 Een 5% familiekorting moet worden overwogen voor het tweede en volgende lid van hetzelfde gezin. Het 
bestuur wordt gevraagd te beoordelen of dit praktisch (op eenvoudige wijze) is uit te voeren, wat als een 
voorwaarde door de vergadering wordt genoemd. 

 Om misverstanden te voorkomen moet de uitwerking van de staffel eenduidig zichtbaar op de website te 
vinden zijn. 

 Met ingang van het nieuwe seizoen zal de betaling van de contributie in 10 maandelijkse termijnen 
moeten plaatsvinden. De statuten geven aan dat opzegging slechts aan het eind van een kwartaal mag 
plaatsvinden. De vergadering vraagt echter het bestuur coulant met de opzegtermijnen om te gaan 
(binnen haar bestuurlijke vrijheid). 

 Gestreefd moet worden om voorafgaand aan de incasso van de contributie een factuur per e-mail te 
sturen.  

8. Samenstelling bestuur: vacature secretaris 
Het bestuur is nog steeds dringend op zoek naar een extra bestuurslid voor de functie van secretaris. De 
vergadering wordt gevraagd te helpen uit te zien naar een geschikte kandidaat om het bestuur te versterken. 

9. Ouders niet in zaal tijdens les 
De vereniging hanteert al lange tijd de regel dat ouders alleen op aangegeven momenten tijdens de les in de zaal 
aanwezig mogen zijn. Oftewel, in principe niet tijdens de lessen aanwezig zijn. De vergadering is het hiermee 
eens, maar zou wel graag een uniforme wijze van uitvoering van deze regel zien. Overigens zou de regel dan niet 
moeten gelden voor de peuterlessen. 
Het voorstel vanuit de vergadering is de laatste les voor een vakantieperiode ‘kijkdag te hebben’. Het bestuur 
wordt gevraagd samen met de leiding tot vereniging brede uniforme regeling te komen. 

10. Mannelijke ouders niet in kleedkamers meisjes 
De vergadering bespreekt dit punt mede n.a.v. de door de heren Veerkamp en Driessen mailsgewijs aan het 
bestuur voorgelegde opmerkingen n.a.v. de invoering van de regel. 
Het bestuur onderkent dat invoering misschien te snel is gedaan, dat het mogelijk beter was eerst de ALV af te 
wachten. De vergadering deelt deze mening niet, het bestuur heeft het belang van de kinderen vooropgesteld 
nadat ze vernomen had dat ouders aangaven dat kinderen zich ongemakkelijk voelen. Daar kan toch geen ouder 
bezwaar op hebben? 
De vergadering is het eens met de invoering van een maatregel volwassenen te weren uit de kleedkamers bij 7-
jarige en oudere kinderen van het andere geslacht. Dit moet dan wel gelden voor mannelijke en vrouwelijke 
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volwassenen. De vergadering wijst er op dat een dergelijke regel vaker wordt gehanteerd bij andere 
verenigingen/activiteiten. 
Wel wijst de vergadering op het feit dat in sommige gevallen, door indeling in lessen en gebruik van kleedkamers, 
handhaving van de regel niet altijd makkelijk te bereiken is. Het bestuur wordt gevraagd daar waar mogelijk 
aanvullende maatregelen of voorzieningen te treffen. 
De vergadering deelt de mening van het bestuur dat deze regel door de ouders zelf gerespecteerd moet worden 
en ouders elkaar er op moeten aanspreken. Het bestuur heeft hier geen politietaak in. Bij problemen kan het 
bestuur natuurlijk wel in gesprek gaan met ouders. 

11. Rondvraag 
a. Turnpakjes 

Mevrouw Marky Peterson heeft het bestuur gevraagd de verplichting tot aanschaf turnpakjes ter discussie te 
stellen. 
De vergadering is van mening dat: 

 Elke sport kent zijn eigen kleding. 

 In teamverband betekent ook vaak gelijke kleding 

 Het dragen van de juiste turnkleding een minimaal vereiste is. 

 Als vereniging is uitstraling en eenheid ook van belang. 

 Gelijke kleding draagt bij aan het team- en clubgevoel. 

 Met voorgaande is het logisch als een turnpakje wordt voorgeschreven. 
De vergadering kiest dan ook voor het blijven hanteren van de regel van: “het door GVL aangewezen 
turnkleding is verplicht bij  clubactiviteiten en wedstrijden”.  Het dragen van de GVL-turnkleding is daarmee 
niet verplicht voor de training, wel verplicht voor de clubkampioenschappen. 
Voor de wedstrijdgroep en selectie gelden daarnaast nog andere afspraken tot gebruik van kleding. 
De vergadering vraagt aan het bestuur: 

 het bestellen via de KNGU-website duidelijker op de eigen GVL-website zichtbaar te maken. 

 Het mogelijk doorverkopen van turnpakjes via de website mogelijk te maken. 
b. Zaal Rietlanden vuil 

Door ouders is vastgesteld dat de zaal Rietlanden veel stof en vuil kent. Dit ondanks het feit dat regelmatig 
door leiding en enkele ouders na de lessen wordt gestofzuigd. 
Het bestuur onderkent deze melding. De zorg voor het schoonhouden van de zaal Rietlanden is een 
verantwoordelijkheid van de vereniging. Het bestuur denkt aan het met enige regelmaat gaan organiseren 
van een schoonmaak-moment waarbij ouders gevraagd worden te helpen met het schoonmaken van de 
turnzaal. Voor de kleedkamers en wasruimtes is al een oplossing gevonden (zien er nu goed uit!). 
Bij het bespreken van dit punt wordt tevens aangegeven dat ook de zaal bij het peutergym vervuild is. Daar 
neemt het bestuur actie op richting de beheerder. 

c. Grote Clubactie 
Jennifer Neijs geeft aan zich wel willen in te zetten de ambitie waar te maken een goed resultaat te bereiken. 
Ze moet daar dan wel hulp bij krijgen. Naast het feit dat de leiding zich hiervoor  moet inzetten (zij spreken de 
kinderen aan op het resultaat), zal ook vanuit de ouders hulp moeten komen. Het bestuur gaat daar actie op 
nemen. 

d. Wachtlijsten 
Het bestuur streeft er naar wachtlijsten te minimaliseren. Samen met de leiding wordt hier nu extra aandacht 
aan gegeven. Het bestuur zal daarbij ook zoeken naar mogelijkheden van andere indelingen of lesmomenten. 
Groei van het aantal leerlingen per les helpt kosten efficiënter te werken. Wel is daarbij noodzakelijk dat de 
verhouding leerlingen en (assistent)leiding passend is. 

e. Opleiding jury heren 
Het is lastig voor de heren ouders een jury-opleiding te laten volgen. Dergelijke cursussen worden niet vaak 
gegeven en meestal ‘niet naast de deur’. Het bestuur zal met de TC in overleg treden om te bepalen op welke 
wijze vanuit de vereniging geholpen kan worden. 

12. Sluiting 
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Eric dankt de aanwezigen voor hun bijdrage.  
Om 22.15 uur wordt de vergadering afgesloten. 


