Concept notulen ALV 17 november 2016
Locatie: CKC gebouw Adres : Leidsewallen 80, 2722PC Zoetermeer
Aanvang: 20:00 uur
1.Opening
Voorzitter Jerry vd Ziel opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. De
voorzitter constateert dat blijkens de presentielijst 25 leden aanwezig zijn. Er zijn 7
afmeldingen binnengekomen. Twee leden hebben een stemmachtiging afgegeven. Hij
stelt vast dat de vergadering werd bijeengeroepen op de statutair voorgeschreven
termijn en wijze zodat rechtsgeldige besluiten ter zake kunnen worden genomen.
2.Vaststellen agenda
Er worden geen punten toegevoegd aan de agenda en deze wordt vastgesteld.
3.Mededelingen
•

De voorzitter staat stil bij de deelname van twee Pro Patrianen aan de Olympische
Spelen in Rio, Jolanda Hierck en Hans van Zetten. Van Zetten zal na de pauze een
presentatie geven. Jolanda heeft als jurylid trampolinespringen de spelen
meegemaakt. De vereniging is trots op haar Olympiagangers.

•

De voorzitter meldt dat op zijn verzoek erelid Hans van Zetten een adviesteam
heeft samengesteld. Het advies bestaat uit erevoorzitter Otto Knoppers, Debby
Oudenaarde, Laura van Leeuwen, erelid Adri van den Engel, erelid Henk
Groenheijde, Frans van Elteren en erelid Hans van Zetten. Zij zullen het bestuur
gevraagd en ongevraagd voorzien van adviezen op tal van terreinen waarbij zij
bogen op hun kennis van de vereniging. De voorzitter bedankt Van Zetten in zijn
voortvarende aanpak bij het samenstellen van het adviesteam en kijkt uit naar de
samenwerking.

•

De voorzitter geeft aan dat onze vereniging bij de RabobankClubkasCampagne in
de regio op de tweede plaats is geëindigd. Van de Rabobank heeft de vereniging
een cheque t.w.v. € 1.800,- ontvangen. Daarnaast meldt de vicevoorzitter dat we
langer de tijd hebben voor het invoeren van de loten van de GroteClubactie. Er zal
nog een reminder worden gezonden naar alle trainers/lesgevers hierover.

4.Ingekomen voorstellen
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Er waren geen ingekomen voorstellen.
5. Vaststellen verslag algemene vergadering mei 2016
Het verslag wordt vastgesteld onder opmerking dat mevr. Knoppers eventueel
beschikbaar is voor de kascommissie indien er geen andere leden gevonden kunnen
worden.
6. Introductie verenigingsmanager a.i.
Het bestuur is van plan om een verenigingsmanager aan te stellen. Uitgangspunt bij het
aanstellen van een verenigingsmanager is het duurzaam versterken van onze vereniging.
De verenigingsmanager ondersteunt bij knelpunten, vragen, problemen, kansen en
(on)mogelijkheden. Om de functie van verenigingsmanager te kunnen implementeren
heeft het bestuur Ricardo Seffelaar bereid gevonden dit voor te bereiden. Komend jaar
gaat Ricardo enerzijds kwartier maken voor de functie van verenigingsmanager, aan de
andere kant gaat hij activiteiten uitvoeren die bij deze rol past. Hiervoor heeft hij
mandaat van het bestuur gekregen. Hij rapporteert direct aan het bestuur. Ricardo
introduceert zichzelf en beantwoordt enkele vragen van de leden.
De verenigingsmanager maakt geen deel uit van het bestuur maar is de verbindende
schakel tussen het bestuur, de managers en de afdelingen. Hij zal ook lessen in de
wijken gaan bezoeken.
Vanuit de leden wordt de suggestie gedaan om gebruik te maken van ‘kijkwijzers’ zodat
duidelijk en transparant is wat we nu binnen de lessen aanwezig is.
7. Verslag kascontrolecommissie 2015
De kascommissie heeft de financiële administratie zorgvuldig gecontroleerd. Het verslag
van de kascommissie wordt door Adri van den Engel voorgelezen. De kascommissie
adviseert de vergadering het bestuur decharge te verlenen. De vergadering verleent de
penningmeester en het bestuur decharge.
8. Vaststellen Contributiereglement en Verordening Opleidingen en Licenties
Het contributiereglement wordt als eerste besproken. De vergadering plaatst diverse
kanttekeningen bij het reglement. Na een gevoerde discussie in de vergadering besluit
het bestuur het reglement in te trekken en op de agenda te plaatsen van de ALV van mei
2017. Het nieuwe reglement zal in een vroegtijdig stadium aan de leden worden
aangeboden voor feedback en daarna worden ingebracht. Besluitvorming kan daardoor
sneller plaatsvinden.
De Verordening Opleidingen en Licenties wordt met een meerderheid van stemmen
aangenomen.
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9. Vaststellen begroting 2017 en de hoogte van de contributies
De penningmeester geeft een toelichting op de ingediende begroting. De grootste zorg bij
de ingediende begroting ligt binnen de afdeling Breedtesport. Er is al veel bezuinigd maar
stagnatie in het leden aantal, gebrek aan andere inkomsten waaronder sponsoren zorgen
voor te weinig inkomsten. Een andere oorzaak is de verhoging van de bondscontributie
welke in december van 2015 door de KNGU is doorgevoerd. De verenigingsmanager en
het bestuur hebben zich ten doel gesteld tenminste € 25.000,- aan inkomsten te
genereren. Het bestuur nodigt de leden uit om ideeën, voorstellen etc. die leven kenbaar
te maken om op wat voor manier dan ook extra inkomsten te verkrijgen. Het bestuur
stelt een contributieverhoging voor de afdeling Breedtesport voor van ca. 3%. De
contributie van de afdelingen Turnen Dames en Trampoline zal niet worden verhoogd.
Deze afdelingen zijn in het afgelopen jaar al geconfronteerd met een
contributieverhoging. De ALV stemt met meerderheid van stemmen in met de begroting
en de contributieverhoging binnen de afdeling Breedtesport. Wel wordt met klem
gevraagd inzichtelijk te maken waar de knelpunten nu precies zitten. Het bestuur zegt
toe de knelpunten in de ALV van mei 2017 te presenteren. Ook zal door de
ledenadministratie inzicht gegeven worden over de wijze waarop deze nu is
georganiseerd.
10. Gymworld
De vicevoorzitter geeft een korte presentatie van de ontwikkelingen rondom GYMworld.
Op dit moment wordt er gewerkt aan het Programma van Eisen op basis waarvan de
gemeente haar aanbesteding doet voor de bouwer en de architect een Voorlopig Ontwerp
kan schetsen. In diverse werkgroepen zitten vertegenwoordigers van de vereniging om
hier invulling aan te geven.
11. Rondvraag
Er waren geen vragen
Na een korte pauze neemt erelid Hans van Zetten ons mee naar zijn belevenissen als
commentator van de NOS tijdens de zomerspelen van dit jaar.
Na een mooie presentatie met veel amplitude dankt de voorzitter de leden voor hun
komst en bijdragen waarna hij de vergadering sluit. Mevrouw Ada Hoogendam bedankt
het bestuur voor haar inspanningen en wenst hen succes voor de toekomst.
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