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Verslag ALV 13  december 2018 
Locatie: CKC gebouw Adres: Leidsewallen 80, 2722PC Zoetermeer 

 

1. Opening 
Voorzitter Jerry van der Ziel opent om 20:10 uur de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. 
De voorzitter merkt op dat er een goede opkomst is; 51 leden zijn aanwezig en zij hebben 5 
machtigingen. De voorzitter deelt mee dat het bestuur van CGV aanwezig is. 

2. Vaststellen agenda 
Aan de agenda worden de punten “financiering hogere huur Gymworld in relatie tot het niet 
verhogen van de contributie” en “salariëring en toekomstperspectief in bijzonder voor kader WS” 
toegevoegd en vervolgens wordt de agenda vastgesteld. 

3. Mededelingen 
Er zijn 3 afmeldingen voor deze vergadering.  
De fusie per 1 januari 2019 wordt niet gehaald en de nieuwe streefdatum wordt 1 juli 2019 hoewel 
dat ook een grote uitdaging wordt. Het bestuur van CGV (Christa Ros, Arina Verboom en Martin 
Riphagen) treedt toe tot ons bestuur, mede in verband met de fusie. Er zijn twee leden die zich ook 
beschikbaar hebben gesteld, Michiel Doeven en GertJan Noordzij. Het bestuur zal begin 2019 met 
hen contact opnemen. 
De afdelingsmanager Arnoud Kok stopt, evenals al aangekondigd de verenigingsmanager Ricardo 
Seffelaar, miv 1 januari 2019. Wij vragen dringend aan de vergadering om vrijwilligers om de taken 
uit te voeren, waarbij het bestuur richting moet geven. Ook vanuit het “4-ogen” principe en de 
controlefunctie zijn meer vrijwilligers noodzakelijk. 

4. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken.  

5. Vaststellen begroting 2019 en de hoogte van de contributies 
De presentatie wordt per afdeling gegeven door de managers of budgethouders. Eerst Is Michel de 
Kooter van Turnen Dames aan de beurt. De nadruk ligt op de contributie (geen verhoging in 2019), 
de hogere wedstrijdgelden (verhoging bijdrage naar € 7.50 of € 11.50 per wedstrijd resp. voor C en D 
lijn en A en B lijn plus inschrijfgeld) en de hogere kaderkosten (vooral hogere vergoedingen). Na de 
presentatie beantwoordt Michel vragen. Na afloop krijgt hij applaus van de vergadering.   
Lies Lie krijgt het woord voor de afdeling Trampoline. De nadruk ligt op de contributie (geen 
verhoging in 2019, maar meer leden) en wedstrijdgelden (met bijdrage van de KNGU aan door PP 
georganiseerde wedstrijden). Lies beantwoordt enkele vragen. Na afloop krijgt zij applaus van de 
vergadering.   
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Annemarie van Wel krijgt het woord voor de afdeling Breedtesport. Hier ligt de nadruk op contributie 
(geen verhoging in 2019 en lager door minder leden), kaderkosten (lager in 2019 door minder lessen) 
en kosten bedrijfsbureau (lager). Ook Annemarie beantwoordt vragen. Jerry vult aan dat de 
Rabobank in 2019 € 10.000 als sponsorbedrag beschikbaar stelt om een beweegdiploma in te voeren 
net als een zwemdiploma. Wij vragen de vergadering om ideeën om meer leden te krijgen. Na afloop 
krijgt zij applaus van de vergadering.   
Steven Blom krijgt het woord voor de afdeling Bedrijfsbureau. Hier zijn 4 soorten kosten: in de 
kaderkosten zijn vier vrijwilligers met vrijwilligersvergoeding opgenomen, de kosten zaalhuur is het 
vestigingsadres van de vereniging, de bondscontributie en de organisatiekosten met o.a. kosten voor 
het invoeren van een intranet en bijeenkomsten zoals ALV’s. Hiertegenover staat de doorberekening 
aan de andere afdelingen voor het bedrag gelijk aan de totale kosten. De verdeling is op basis van het 
aantal leden. De voorzitter vraagt om applaus voor Steven, waarna de vergadering applaudisseert. 
Steven Blom krijgt het woord voor de totale kosten. Dit betreft het totaal van de 4 afdelingen. Steven 
beantwoordt enkele vragen. 
De voorzitter brengt de begroting 2019 in stemming. 41 leden zijn voor, niemand is tegen en 15 
onthoudingen. Hiermee is de begroting 2019 aangenomen waarna de vergadering applaudisseert. 

6. Gymworld 
De huidige status is dat in mei 2019 de eerste paal de grond in gaat. De bouwer Remmers wil snel 
beginnen en de bouw zal ca 1,5 jaar duren. Wij zijn nog regelmatig bezig op detailniveau. We moeten 
nog afwachten hoe het er werkelijk uit gaat zien. Er zijn 2 bezwaren tegen Gymworld ingediend. De 
hal is transparant en alle zalen zijn zichtbaar vanuit het centrale punt. Jerry beantwoordt enkele 
vragen. 

7. Fusie met CGV 
Wij krijgen ondersteuning van de Rabobank, NOC*NSF en de gemeente. Er zijn nog tal van essentiële 
vragen. In 2019 worden de leden zo veel als mogelijk maandelijks op de hoogte gehouden door 
middel van een nieuwsbrief op de website en facebook. Enkele vragen worden beantwoord. 

8. Rondvraag  
Vincent Vermeulen wil zijn 2 toegevoegde agendapunten niet als discussie punten inbrengen maar 
als mededeling. Ten eerste: Gymworld zal volgens hem ca € 125.000 per jaar gaan kosten i.p.v. nu 
€ 20.000. Hij vraagt zich af hoe Turnen Dames dat moet gaan opbrengen. Er ontstaat een kleine 
discussie. Ten tweede: hoe wordt de hogere salariëring van het kader gefinancierd rekening 
houdende met de in te voeren schalen en treden cao?  
Verder de volgende punten: 
Heeft Breedtesport zich gericht op het kleurturnen? Dat is nog een wens om op te zetten, maar 
voldoende mankracht ontbreekt. 
Is de verenigingsmanager bereidt om een eventuele opvolger in te werken en als er geen opvolger is 
wil hij dan voorlopig blijven. Uiteraard is hij bereid om in te werken maar hij blijft alleen de leden- en 
contributie administratie ondersteunen. 
Kan PP niet meer zichtbaar worden in de dagbladen? PP is duidelijk zichtbaar via social media. De 
vrijwilliger die stukjes schreef en publiceerde is weg. In de begroting is een post opgenomen voor 
intranet. Wij vragen de vergadering om mensen die stukjes willen schrijven. Wij zullen taken en 
geschatte benodigde uren bekend maken op onze website en op facebook. 
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Jerry deelt verder mee:  
Muta sponsort onze trainingspakken en SportEmotion sponsort de turnpakjes van Turnen Dames en 
voor Trampoline een bedrag per jaar.  
De Grote Club Actie heeft een kleine € 9.000 bruto opgebracht.  
Jerry vraagt een groot applaus voor de verenigingsmanager die opstapt en zeer veel gedaan heeft 
voor onze vereniging. De vergadering applaudisseert langdurig. 
 

9. Sluiting  
De voorzitter dankt iedereen voor de komst en sluit om 22:20 uur de vergadering. 


