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Verslag van de Algemene Ledenvergadering 19 november  2015 

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

Aanwezig :     17 stemgerechtigde leden en 3 bestuursleden (J.P.W. van der Ziel, 

voorzitter, S. Blom, penningmeester en F. van Puffelen, vicevoorzitter). 

 

1. Opening 

De vergadering wordt geleid door de heer J.P.W van der Ziel, voorzitter van de 

vereniging en hij opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Bij 

afwezigheid van de secretaris van de vereniging wordt mevr. Jolanda Hierck, 

voormalig secretaris en lid van de vereniging, door de voorzitter aangewezen de 

notulen te houden. De voorzitter constateert dat blijkens de presentielijst 17 leden 

aanwezig zijn. Er zijn 3 afmeldingen binnengekomen. Hij stelt vast dat de 

vergadering werd bijeengeroepen op de statutair voorgeschreven termijn en 

wijze en dat de voorstellen, met name die tot statutenwijziging, op correcte wijze 

werden geagendeerd, zodat rechtsgeldige besluiten terzake kunnen worden 

genomen. 

 

2. Vaststellen agenda 

Aan de agenda wordt, met instemming van de vergadering één agendapunt 

toegevoegd 7a: contributie. 

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

Mededelingen 

 Saskia Kivits-Seldenthuis is in het huwelijksbootje gestapt en zal bloemen krijgen 

namens het bestuur ivm haar huwelijk. We feliciteren haar met haar huwelijk. 

 De gemeente Zoetermeer vangt 150 vluchtelingen voor een korte periode op. Pro 

Patria biedt de vluchtelingen een aantal lessen aan om te volgen. 

 Van de RaboBankclubkascampagne heeft PP 945,- euro ontvangen. Misschien 

komende jaren wat meer bekendheid over geven om te stemmen. ( mail, 

facebook, website) 

 Grote Clubactie : Het bedrag lijkt hoger uit te komen dan vorig jaar.  De 

vereniging is niet alleen afhankelijk van contributie, maar ook van dit soort zaken. 

 Gymworld.  In december besluit de gemeenteraad. Andere verenigingen moeten 

er ook bij betrokken worden. Dat kost wat tijd. Het gaat niet alleen om topsport, 

maar het wordt een multifunctioneel centrum. Komende maanden zullen er ideeën 

over acties komen. Ook van de leden wordt gevraagd, of ze ideeën hebben over 

sponsoring etc.  Eventueel weer een PP blad, zodat er meer betrokkenheid is bij 
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PP, ook vanuit de breedtesport. Er moet meer interactie tussen leden en bestuur 

komen. 

 

4. Vaststellen verslag algemene vergadering mei 2015 

De notulen van de ALV mei 2015 worden vastgesteld. 

5. Vaststellen concept Statuten 

De voorzitter stelt het agendapunt inhoudende statutenwijziging en vastlegging 

van de gewijzigde statuten in een notariële akte aan de orde  De statuten waren 

van 1979. De reden van de statuten wijziging is mede om deze in 

overeenstemming  te brengen met de richtlijnen van de KNGU.  

De voorzitter licht in het kort toe hoe het voorstel tot wijziging, dat gelijkluidend is 

aan de bij de vergadering aanwezige en voor een ieder inzichtelijke doorlopende 

tekst. Vanuit de vergadering worden een aantal vragen gesteld: 

Vraag : Wanneer gaan deze wijzigingen in? 

Antwoord: zodra de jaarvergadering toestemming heeft gegeven. 

Vraag : Hoe groot is het percentage dat nodig is om  toestemming te geven voor 

de statutenwijziging?  

Antwoord: 2/3 van de aanwezigen moet voor zijn. 

Vraag : Artikel 15 bekendmaking datum ALV “ander geschikte wijze”, wat wordt 

daar mee bedoeld? 

Antwoord:  Email verkeer, website, facebook, krant ( afhankelijk of het wordt 

geplaatst) 

Vraag : Als je zelf iets te maken hebt binnen de vereniging bijv met financiën van 

de opleidingen, dan zou je toch ook uitgesloten moeten worden voor de 

kascontrole commissie?  Je eigen proces kun je niet controleren. 

Antwoord: dan wordt de spoeling wel erg dun, want heel veel mensen hebben op 

een of andere wijze wel iets te maken met de vereniging. Een eigen proces 

controleren mag niet en gebeurt ook niet. Gaat meestal met een team. ALV kan 

tegenstemmen voor iemand die zich opgeeft en belangen verstrengeling heeft. 

Vraag : Klopt het dat de kleding besloten wordt in de ALV? 

Antwoord: Gaat over de verenigingskleding en niet apart over de wedstrijdsport. 

Vooral of er nieuwe kleding komt en niet in detail. 

Vraag: Voorstellen voor de wijzigingen in de Statuten dienen 4 weken vooraf 

kenbaar gemaakt te worden. Is 2 weken niet reëler? Omdat ook pas 2 weken 

vooraf het e.e.a. rondom de ALV op de website staat. 

Antwoord: 2 weken is inderdaad reëler. 

De ALV heeft problemen met het feit dat er geen machtiging meer mag worden 

afgegeven met betrekking tot het stemmen tijdens de ALV (artikel 16 lid 2). Er 

volgt een discussie en na stemming is de ALV niet akkoord met de voorliggende 

statuten uitsluitende op basis van de tekst van dit artikel.  
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De voorzitter schorst de vergadering om een tekstwijzigingen te doen op artikel 

16, lid 2 van de concept statuten en daarna de statuten opnieuw in stemming te 

brengen. 

Na een korte pauze heropent de voorzitter de vergadering. Er is geen wijziging in 

het aantal aanwezige leden. Door de vicevoorzitter wordt het aangepaste artikel 

16 lid 2 voorgelezen. Na het voorlezen van dit artikel breng de voorzitter de 

voorliggende statuten in stemming. 

De voorzitter constateert dat het voorstel met een ruime meerderheid van de 

rechtsgeldig uitgebrachte stemmen,  vertegenwoordigende meer dan de statutair 

voorgeschreven twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, is 

aangenomen. 

De voorzitter stelt vervolgens aan de orde om de penningmeester van de 

vereniging, de heer S. Blom, te machtigen de ter zake voor de statutenwijziging 

nodige of gewenste (notariële) akten en stukken te doen opmaken, te verlijden en 

te tekenen, waaronder begrepen de formulieren voor het handelsregister van de 

Kamer van Koophandel, woonplaats te kiezen en verder al datgene te verrichten 

wat de gevolmachtigde ter zake nader nodig, nuttig of raadzaam voorkomt, en 

onder vrijwaring voor de gevolmachtigde voor alle handelingen die deze binnen 

het kader van deze volmacht verricht. 

De voorzitter constateert dat ook dit voorstel met een ruime meerderheid van de 

rechtsgeldig uitgebrachte stemmen is aangenomen.. 

6. Huishoudelijk reglement  

Het huishoudelijk reglement wordt ter goedkeuring aan de vergadering 

voorgelegd. 

Vraag : Wat  zijn de belangrijkste wijzigingen  in het Huishoudelijk Reglement? 

Antwoord: De voorzitter geeft aan dat alle leden de concept tekst van te voren 

hebben kunnen lezen. Artikelsgewijze behandeling gaat te lang duren, om 

puntsgewijs door te nemen.  

 

De voorzitter brengt het huishoudelijk reglement in stemming. Het huishoudelijk 

reglement wordt met een ruime meerderheid van de uitgebrachte geldige 

stemmen aangenomen. 

7. Bespreken en vaststellen begroting 2016 

7a. Contributie 

Met name binnen de afdeling Breedtesport heeft de contributieverhoging van 

afgelopen jaar gezorgd voor veel turbulentie. Mogelijk is de verhoging van de 

contributie een van de oorzaken voor de afname van het aantal leden. Ook voor 

de ledenadministratie heeft dit heel veel extra werk betekend. Er zijn signalen bij 

de manager breedtesport binnengekomen, dat bij een nieuwe verhoging binnen 

haar afdeling veel mensen hun lidmaatschap op zullen zeggen. Dat willen we ook 

voorkomen. Voorstel is dat de contributie van de Breedtesport ongewijzigd blijft 

tov 2015. De verwachting is wel, dat er weer een verhoging zal gaan komen in de 

toekomst.  
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Voor de wedstrijdsport TD en Trampoline zal er wel een contributieverhoging 

worden doorgevoerd. Om het gewenste niveau te bereiken en succesvol aan 

wedstrijden mee te kunnen doen, moeten sporters uren maken. Er wordt meer 

gebruik gemaakt van de ‘eigen’zaal en de toestellen die gebruikt worden zijn 

kostbaar. Dit alles brengt financiële consequenties met zich mee. 

Bij de voorgestelde contributieverhoging uur wordt niet ieder uur met hetzelfde 

bedrag verhoogd. Binnen 2 jaar proberen we daar een logische opbouw van te 

maken. De eerste 5 uren zijn gelijk gebleven. Bij het 6e uur 25 euro per jaar meer  

en dat bouwt zich langzaam op naar € 150,- voor 14 uur.  Het maximum blijft  op  

21 uur per week blijft staan, ook al worden er meer uren getraind. 

Vraag: Waarom  BS niet verhoogd wordt en de WS wel ? Waarom geen uitsmering 

over de hele vereniging? 

Antwoord: De voorzitter heeft dit vooraf al uitgelegd. Marguerita, manager 

trampoline wedstrijdsport legt uit, dat er ook veel meer mensen aan leiding nodig 

is in de zaal, waar de wedstrijdsport traint. In een wedstrijdsport les kunnen er 

ook minder kinderen aangenomen worden, dan in een breedtesportles. Ook de 

opleidingseisen zijn anders in de wedstrijdsport. De behoeftes van de turnsters en 

trampoline springers zijn ook groter.  

Vraag: Waarom is er gekozen voor een verhoging van de contributie zodanig dat 

je een positief saldo overhoudt  bij TD ? Waarom niet een verhoging dat je op 0 

komt? 

Antwoord: Op ‘nul’ uitkomen is gevaarlijk. Bij tegenslag sta je al gelijk in de rode 

cijfers. Er moeten ook materialen aangeschaft worden, maar daar is al niet veel 

voor gereserveerd. 

Het Contributievoorstel wordt in stemming gebracht. Het aantal stemmen voor is 

15, er is 1 tegen stem en 1 onthouding. De voorzitter constateert dat het voorstel 

contributie 2016 met een ruime meerderheid van de rechtsgeldig uitgebrachte 

geldige stemmen is aangenomen. 

7b Begroting 

De afdeling Trampoline heeft op de begroting een voordelig saldo van € 500,- en 

de afdeling Turnen Dames van € 5.700,- euro.  De afdeling Breedtesport wordt met 

een tekort van € 24.000,- begroot. Het Bedrijfsbureau heeft een voordelig saldo 

van € 2.000,-  

Op de totale begroting  is een begrotingstekort voor de vereniging van € 15,900,-  

Er is de afgelopen twee jaar veel gedaan aan kostenbesparing maar door 

tegenvallende inkomsten vertaalt zich dit nog niet naar een duurzame financiële 

situatie. Om tegenvallers het hoofd te kunnen bieden is aan de inkomstenkant 

conservatief begroot. Zeker de contributie inkomsten (€ 325.000,-) is een 

terughoudende begroting. Met de automatisering van de ledenadministratie 

moeten  inhaalslagen gemaakt worden. Het aantal leden 2015 ligt lager, dus 

lagere contributie inkomsten. Begroting 2016 ligt ongeveer gelijk, maar is ook 

conservatief geschat. Er zijn veel besparingen geweest en deze worden nog 

steeds doorgevoerd. De prognose voor de jaarrekening  2015 is dat deze   
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€ 30.000,- euro negatief uitvalt. Probleem met kostenbesparing is, is dat je die in 

de loop van het jaar invoert en dus nog niet het hele jaar meetelt. Daarom is de 

schatting voor 2016 lager in de kosten dan wat we verwachten voor 2015. 

Vraag: kunnen we anticiperen op kosten, weten we waarom mensen uitschrijven?  

Antwoord: Dat is lastig, omdat we bij uitschrijvingen meestal niet kunnen zien, wat 

de reden is. We sturen wel altijd een enquête formulier mee, maar die komen 

vaak niet terug. De lidmaatschapsnummers zijn niet altijd betalende leden. 2200 

actieve leden, maar niet allemaal betalende leden. Het bestuur en de 

ledenadministratie  zijn nu heel actief bezig, om alles te checken. Het is ook 

jammer, dat sommige trainers weigeren hieraan mee te werken. Als bestuur 

proberen we het zo goed mogelijk te structureren en te automatiseren, om alles 

op een rijtje te krijgen. Er moet echt meer vertrouwen komen tussen trainers, 

leden en bestuur.  

Vraag; Kunnen we hier niet een meerjarenplan achter zetten met mogelijke 

scenario’s? 

Antwoord: ja, maar daar hebben we de leden ook bij nodig. Kom met ideeën. Het 

is ook een fenomeen wat zich overal afspeelt. Zelfs bij de KNGU. De nieuwe hal zal 

zeker een positeif effect teweeg brengen. Ook zal er meer binding komen met 

mensen die nooit in de Noord Westerhal komen. Daarnaast zullen we meer 

moeten zoeken naar andere inkomsten bronnen. Met alleen contributie de 

inkomsten binnen halen past niet meer in de huidige tijdsgeest.  

De voorzitter brengt de begroting voor 2016 in stemming. De voorzitter 

constateert dat de begroting 2016 met een ruime meerderheid van de 

uitgebrachte geldige stemmen is aangenomen. 

8. Innen wedstrijdgelden 

De wijze van innen van de wedstrijdgelden waren binnen de afdelingen 

verschillend geregeld. Er wordt nu eenduidigheid binnen de vereniging 

vastgesteld. Van te voren wordt het bedrag berekend, dit kan per afdeling 

verschillen.  Er wordt bijgehouden aan welke wedstrijden zijn meegedaan en nog 

belangrijker, waarvoor leden zijn opgegeven. Het achteraf innen van 

wedstrijdgelden kostte de vereniging veel geld en administratief veel werk, 

omdat er leden waren, die niet mee hadden gedaan, maar wel hadden 

ingeschreven. Nieuwe beleidsregel is dat wedstrijdgeld aan de voorkant wordt 

geëind. Als er niet wordt betaald, wordt er niet ingeschreven. Dit gaat per 1 

januari 2016 in. 

Vraag: Hoe gaat het met de wedstrijdgelden, als er voor 25 december 

ingeschreven moet worden ? 

Antwoord; Daar wordt nog een goede regeling voor gemaakt. Bestuur komt met 

een voorstel. 

9. Rondvraag 

Vraag; Er is discussie geweest over aantal trainingsuren die minder werden in C-

lijn bij Turnen Dames. Kan dat zomaar? Dit heeft invloed op contributie. 
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Antwoord: Bij het bestuur is dit niet bekend. Dit zou tussen de manager en 

trainster besproken moeten worden en daarna teruggekoppeld moeten worden 

naar het bestuur. 

Vraag:  Bij de  ingekomen stukken  wordt gemist punt inzake Gymfit in sporthal 

Olympus. De Olympus gaat weg en waar gaan deze lessen dan heen?  

Antwoord: Bij het Secretariaat is hier niets over binnen gekomen en derhalve niet 

als ingekomen stuk behandeld. Volgens de Manager Breedtesport gaan deze 

lessen naar de Nesciohove. Vraagstelster denkt dat dit leden gaat kosten omdat 

dit in een totaal andere wijk is. 

Manger Breedtesport zal naar de lessen gaan en hier met de leden over praten. 

Vraag;  Op  facebook  stond dat de turnvloer te koop is?  

Antwoord: Klopt, dit is echter de oude vloer die in de opslag lag en is verkocht.  

Komt terug in de jaarrekening. 

Jolanda Hierck wordt door de voorzitter bedankt voor het notuleren van deze 

vergadering. 

10. Sluiting 

De voorzitter bedankt de aanwezige leden voor hun getoonde betrokkenheid bij 

de vereniging en sluit vervolgens de vergadering. 
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Verslag van de Algemene Ledenvergadering 19 november  2015 

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

Aanwezig :     17 stemgerechtigde leden en 3 bestuursleden (J.P.W. van der Ziel, 

voorzitter, S. Blom, penningmeester en F. van Puffelen, vicevoorzitter). 

SAMENVATTING TEN BEHOEVE NOTARIEEL VASTLEGGEN STATUTEN 

 

Uittreksel uit de notulen van de algemene ledenvergadering van de te 

Zoetermeer gevestigde vereniging Gymnastiekvereniging Pro Patria, gehouden 

op 19 november 2015 te Zoetermeer. 

De vergadering wordt geleid door de heer J.P.W van der Ziel, voorzitter van de 

vereniging en hij opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Bij 

afwezigheid van de secretaris van de vereniging wordt mevr. Jolanda Hierck, 

voormalig secretaris en lid van de vereniging, door de voorzitter aangewezen de 

notulen te houden. De voorzitter constateert dat blijkens de presentielijst 17 leden 

aanwezig zijn. Er zijn 3 afmeldingen binnengekomen. Hij stelt vast dat de 

vergadering werd bijeengeroepen op de statutair voorgeschreven termijn en 

wijze en dat de voorstellen, met name die tot statutenwijziging, op correcte wijze 

werden geagendeerd, zodat rechtsgeldige besluiten terzake kunnen worden 

genomen. 

De voorzitter stelt het agendapunt inhoudende statutenwijziging en vastlegging 

van de gewijzigde statuten in een notariële akte aan de orde  De statuten waren 

van 1979. De reden van de statuten wijziging is mede om deze in 

overeenstemming  te brengen met de richtlijnen van de KNGU.  

Hij licht in het kort toe hoe het voorstel tot wijziging, dat gelijkluidend is aan de bij 

de vergadering aanwezige en voor een ieder inzichtelijke doorlopende tekst. 

Vanuit de vergadering worden een aantal vragen gesteld 

De ALV heeft problemen met het feit dat er geen machtiging meer mag worden 

afgegeven met betrekking tot het stemmen tijdens de ALV (artikel 16 lid 2). Er 

volgt een discussie en na stemming is de ALV niet akkoord met de voorliggende 

statuten uitsluitende op basis van de tekst van dit artikel.  

De voorzitter schorst de vergadering om een tekstwijzigingen te doen op artikel 

16, lid 2 van de concept statuten en daarna de statuten opnieuw in stemming te 

brengen. 
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Na een korte pauze heropent de voorzitter de vergadering. Er is geen wijziging in 

het aantal aanwezige leden. Door de vicevoorzitter wordt het aangepaste artikel 

16 lid 2 voorgelezen. Na het voorlezen van dit artikel breng de voorzitter de 

voorliggende statuten in stemming. 

De voorzitter constateert dat het voorstel met een ruime meerderheid van de 

rechtsgeldig uitgebrachte stemmen,  vertegenwoordigende meer dan de statutair 

voorgeschreven twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, is 

aangenomen. 

De voorzitter stelt vervolgens aan de orde om de penningmeester van de 

vereniging, de heer S. Blom, te machtigen de ter zake voor de statutenwijziging 

nodige of gewenste (notariële) akten en stukken te doen opmaken, te verlijden en 

te tekenen, waaronder begrepen de formulieren voor het handelsregister van de 

Kamer van Koophandel, woonplaats te kiezen en verder al datgene te verrichten 

wat de gevolmachtigde ter zake nader nodig, nuttig of raadzaam voorkomt, en 

onder vrijwaring voor de gevolmachtigde voor alle handelingen die deze binnen 

het kader van deze volmacht verricht. 

De voorzitter constateert dat ook dit voorstel met een ruime meerderheid van de 

rechtsgeldig uitgebrachte stemmen is aangenomen. 

 

  

Voor uittreksel, 

  

  

x 

___________________________ 

voorzitter 

  

  

x 

___________________________ 

notulist 

 

 

 

 


