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Verslag ALV 15 november 2018 
Locatie: CKC gebouw Adres: Leidsewallen 80, 2722PC Zoetermeer 

Aanvang: 20:00 uur 

1. Opening 
Voorzitter Jerry van der Ziel opent om 20,00 uur de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. 
De voorzitter merkt op dat er een goede opkomst is; 41 leden zijn aanwezig en zij hebben 5 
machtigingen. 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Mededelingen 
Er zijn 8 afmeldingen voor deze vergadering. 

4. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken.  

5. Vaststellen verslag ALV mei 2018 
De voorzitter vraagt of daar op- of aanmerkingen over zijn. Fred van Puffelen stelt dat hij niet is 
afgetreden (punt 8), maar dat hij zich niet herkiesbaar heeft gesteld. Het verslag zal worden 
aangepast. Bij punt 7 is de naam CGV PP niet consequent gehanteerd. Het verslag zal worden 
aangepast. Bij punt 6.a.2 vraagt hij naar de stand van zaken onderzoek boekhoudprogramma. De 
secretaris, Ricardo Seffelaar, deelt mee dat de KNGU bezig is om het bestaande en een nieuw 
ledenadministratie pakket te onderzoeken en dat daar misschien een boekhoudpakket aan 
gekoppeld zal worden. Samen met CGV zal gekeken worden naar de dan geboden mogelijkheden, 
waarschijnlijk miv 2020. 

6. Vaststellen begroting 2019 en de hoogte van de contributies 
Het woord wordt gegeven aan de penningmeester, Steven Blom. Hij stelt dat de afdelingsmanagers 
samen met hun budgethouders een sluitende begroting op tijd hebben ingeleverd. Hij geeft een 
korte toelichting op de totaalcijfers en verwijst naar de gepubliceerde details per afdeling. De 
resultaten per afdeling zullen naar de huidige verwachting voor 2018 geen verlies laten zien. De 
contributiebedragen voor 2019 blijven voor BS gelijk en worden voor WS met 5% verhoogd afgerond 
op hele euro’s. Na de toelichting worden zeer veel vragen gesteld. De belangrijkste vragen betreffen 
de hoogte van de wedstrijdgelden, de verhoging van de kaderkosten, de kosten van het 
bedrijfsbureau en de werkzaamheden van de verenigingsmanager. De vragen worden uitgebreid 
beantwoord, maar naar het oordeel van de vergadering op onvoldoende wijze. 
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De verenigingsmanager zal op de ALV van mei 2019 een toelichting geven over zijn werkzaamheden.  

Adri van den Engel vraagt of er niet meer bestuursleden moeten komen om de taken van de 
bestuursleden te verlichten. In 2013 heeft Hans van Zetten een actie gehouden voor een nieuw 
bestuur. Dat bestuur heeft besloten om te besturen en niet om werkzaamheden zelf uit te voeren. 
Daarom zijn er niet meer bestuursleden nodig maar meer vrijwilligers voor bijvoorbeeld PZ/HR, 
redactie en PR.  

Op de vraag of Breedtesport bijdraagt aan Wedstrijdsport wordt o.a. door de erevoorzitter, Otto 
Knoppers, geantwoord dat dit in het verleden meer het geval was. Door de terugloop in het aantal 
Breedtesport-leden is dit veel moeilijker. Breedtesport draagt over de periode 2014 t/m 2019 ca 10 
keer meer bij aan de kosten van het bedrijfsbureau dan Turnen Dames en Trampoline. De 
werkzaamheden zijn zeker niet in die verhouding.  

De vergadering doet het voorstel om in de toekomst de afdelingsmanagers met hun budgethouders 
de presentatie op de ALV te laten doen. Het bestuur neemt het voorstel over. 

De begroting inclusief de contributiebedragen wordt in stemming gebracht. Voor de begroting 
stemmen 17 leden, tegen 22 leden en 8 onthouding. Er is 1 telverschil maar dat heeft geen invloed 
op de uitslag. De begroting wordt dus afgewezen. 

De voorzitter schorst de vergadering. 

Na bijna 25 minuten heropent de voorzitter de vergadering. 

Het bestuur trekt de begroting met de contributiebedragen in. De managers Turnen Dames en 
Trampoline gaan voor 1 december bekijken of er een nieuwe, onderbouwde begroting opgesteld kan 
worden. Dit zal worden besproken met het bestuur. Besloten wordt dat 13 december een nieuwe 
ALV zal worden gehouden waar de al dan niet aangepaste afdelingsbegrotingen door de 
afdelingsmanagers zullen worden gepresenteerd.  

7. Gymworld 
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de ALV van 13 december 2018.  

8. Fusie met CGV 
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de ALV van 13 december 2018.  

9. Rondvraag  
Voorstel vanuit de vergadering om vragen binnen een week vanaf nu te stellen aan de 
penningmeester via email. Dit voorstel wordt gesteund door het bestuur en de vergadering gaan 
akkoord. 

In de begrotingen van de Wedstrijdsport zijn geen vergoedingen opgenomen voor bijdragen aan 
internationale / buitenlandse trainingen en/of wedstrijden. 

10. Sluiting  
De voorzitter sluit om 22,40 uur de vergadering. 


