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Notulen ALV 16 november 2017     

Locatie: CKC gebouw Adres : Leidsewallen 80, 2722PC Zoetermeer  

Aanvang: 20:00 uur  

 

1.Opening  

Voorzitter Jerry van der Ziel opent de vergadering en heet iedereen hartelijk 

welkom in het bijzonder erelid Hans van Zetten. De voorzitter meldt dat er 

slechts twee van de drie bestuursleden aanwezig zijn omdat de 

vicevoorzitter Fred van Puffelen voor werkzaamheden in het buitenland 

verblijft. Hij heeft een volmacht afgegeven aangaande zijn, stem echter 

geconstateerd is dat deze niet getekend is en hierdoor niet geldig. Volgens 

de presentielijst zijn 23 leden aanwezig en stemgerechtigd. Er zijn 17 

afmeldingen binnengekomen. Hij stelt vast dat de vergadering bijeen is 

geroepen op de statutair voorgeschreven termijn en wijze zodat 

rechtsgeldige besluiten ter zake kunnen worden genomen.  

 

2. Ingekomen voorstellen Er zijn geen ingekomen voorstellen. 

 

3. Vaststellen agenda  

Er worden geen punten toegevoegd aan de agenda. De agenda wordt 

vastgesteld.  

 

4. Mededelingen er zijn geen mededelingen. 

 

5. Vaststellen verslag ALV van 16 mei 2017.  

De Voorzitter geeft aan dat het verslag binnen de gestelde termijn is 

gepubliceerd op de website en voor een ieder toegankelijk is. Er zijn geen 

opmerkingen en het verslag wordt vastgesteld. 

 

6. Benoemen van de Kascommissie.  

De penningmeester Steven Blom neemt het woord en geeft aan dat er een 

email is binnengekomen van Wouter Gribnau, zijn dochters zijn lid van GV 

PP en hij stelt zich beschikbaar voor de Kascommissie 2017. De 

penningmeester geeft aan dat er tenminste twee commissieleden moeten 

zijn. In de vergadering stelt Ramon Scheffer, ouder van een lid, zich 

beschikbaar en als reserve meldt Michiel Doeven zich spontaan aan en is 
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ook ouder van een lid. De voorzitter vraagt applaus voor beide heren voor 

hun spontane aanmelding. De penningmeester geeft aan dat hij in het 

voorjaar van 2018 als de cijfers gereed zijn met de commissie een afspraak 

zal maken.  

 

7. Begroting 2018.  

De Penningmeester presenteert de begroting 2018 zoals deze gepubliceerd 

is op de website en geeft nadere uitleg en beantwoordt de vragen. In 2016 

is de Breedtesport begonnen met besparingen, waarbij er ook een terugloop 

is van het aantal leden. Dit heeft per saldo geresulteerd in een begroting 

die voor 2018 een klein positief bedrag geeft. Turnen Dames heeft een 

sluitende begroting, waarbij de afschrijvingen vervallen omdat vervanging 

niet meer nodig is. Trampoline heeft een negatief saldo van € 5,000 door 

hogere kosten, waaronder afschrijvingen in verband met nieuwe trampoline 

en kaderkosten. Het bedrijfsbureau heeft in voorgaande jaren teveel 

doorberekend aan de 3 afdelingen en geeft dat in 2018 terug. De 

presentatie hierover is wat lastig en zal inzichtelijker gemaakt gaan worden. 

De penningmeester geeft aan dat er aangaande de inkomsten zoals altijd 

voorzichtig is begroot. De uitdaging voor 2018 is ledengroei te realiseren.  

Daarnaast geeft de vergadering aan dat de afdeling Trampoline moet 

streven naar een sluitende begroting. Daarnaast is het verzoek van de 

vergadering om in de toekomst niet alleen het aantal leden te vermelden 

maar ook het aantal sporturen, indien mogelijk.  

De vergadering gaat akkoord met de begroting 2018 met de taakstellende 

opmerkingen. De voorzitter spreekt zijn dank uit naar de Budgethouders en 

de penningmeester voor het samenstellen van de begrotingen. 

 

8. Contributie verhoging.  

De penningmeester geeft uitleg over het voorstel tot contributieverhoging 

zoals deze gepubliceerd is op de website. Het betreft met name een 

verhoging van de breedtesport welke vorig jaar slechts met de index 

verhoogd was, in tegenstelling tot de wedstrijdsport die vorig jaar wel 

verhoogd is. Voor 2018 is de wedstrijdsport met de index (afgerond) 

verhoogd. 

De vergadering gaat akkoord met de verhoging van de contributie. 

 

9. Gymworld.  

De voorzitter geeft een korte toelichting op de stand van zaken rond 

Gymworld. In de pers is gemeld dat Gymworld op losse schroeven staat. 

Een en ander wordt ingegeven door het feit dat de bouwkosten aanzienlijk 

hoger lijken te worden en er geen geldige inschrijving is ontvangen van 

mogelijke bouwers. Dit houdt in dat er in januari 2018 een nieuw voorstel 

wordt geformuleerd naar de gemeenteraad waarin om extra geld gevraagd 
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gaat worden om Gymworld te realiseren. De voorzitter roept de ALV op om 

te zorgen dat wij bij de behandeling hiervan met veel leden in de Raadszaal 

aanwezig zijn om te laten zien dat wij Gymworld nodig hebben om 

toekomstbestendig te zijn. Niet alleen voor Propatria maar ook voor CGV 

en het Free Running is de komst van Gymworld van belang. Daarnaast is 

PP in de race om Talent Opleiding Centrum te worden hetgeen mede 

gerealiseerd kan worden als Gymworld er komt. 

 

10. Rondvraag.  

Er zijn geen vragen. Hans van Zetten neemt het woord en bedankt het 

bestuur voor het besturen van de vereniging en haar inzet aangaande 

Gymworld en geeft aan dat de komst van Gymworld de verbindende factor 

voor de gymsport in Zoetermeer is en Zoetermeer weer op de kaart kan 

zetten op Nationaal niveau. 

  

De voorzitter sluit, onder dankzegging voor de komst en inbreng van de 

aanwezige leden, de vergadering.  

 

 

Voorzitter 

 

 

 

Vicevoorzitter 

 

 

 

Penningmeester 

 

 

 

Secretaris 


