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Verslag ALV 17 mei 2017 

 

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 15 leden aanwezig zijn. Er zijn 12 afmeldingen 

binnengekomen. Eén lid heeft een stemmachtiging afgegeven. 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 waren geen ingekomen voorstellen 

 

3. Vaststellen agenda 

Er worden geen punten toegevoegd aan de agenda. Agendapunt 9 benoeming bestuursleden wordt 

gewijzigd in verkiezing bestuursleden. Na deze wijziging wordt de agenda vastgesteld. 

4.Mededelingen 

• De voorzitter deelt mee dat trainster Saskia Kivits-Seldenthuis is bevallen van een dochter. 

De vergadering feliciteert Saskia. 

• De voorzitter vertelt trots dat de vereniging er een internationaal Jurylid 

Trampolinespringen bij heeft. Naast Jolanda Hierck mag Marguerita La Vos na het behalen 

van haar diploma nu ook internationale wedstrijden jureren.  

• Het bestuur heeft besloten voor de aanstelling van de verenigingsmanager geen procedure 

te starten. De huidige verenigingsmanager a.i. vervult zijn rol naar grote tevredenheid. Hij 

heeft aangegeven de functie te willen vervullen waarop het bestuur heeft besloten hem als 

verenigingsmanager aan te stellen. Dit besluit wordt met applaus van de leden begroet. 

 

5. Vaststellen verslag algemene vergadering november 2016 

Het verslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld. 

6. Vaststellen jaarverslag 2016 

Het jaarverslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld. 

 

7. Verslag kascontrolecommissie 2016 

De kascommissie heeft de financiële administratie zorgvuldig gecontroleerd. Het verslag van de 

kascommissie wordt door Yucca Klooswijk voorgelezen. De kascommissie adviseert de vergadering 

het bestuur en de penningmester in het bijzonder decharge te verlenen. De leden van de 
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kascommissie zullen op de ALV van november een voorstel inbrengen om de zittingstermijn van de 

leden van de kascommissie te verlengen. Dit houdt een wijziging van de statuten in. 

 

8. Vaststellen jaarrekening en decharge bestuur 

De vergadering neemt het advies van de kascommissie over en verleent de penningmeester en het 

bestuur decharge. De vergadering merkt op dat door het verslag van de kascommissie eventuele 

vraagpunten over de jaarrekening niet opportuun meer zijn. In het vaststellen van de agenda zou 

het verslag na het bespreken van de jaarrekening geagendeerd moeten worden. 

 

9. Verkiezing bestuursleden 

Reglementair is de secretaris aftredend. Zij heeft echter haar taak vorig jaar reeds neergelegd. 

Diverse inspanningen, in- en extern, hebben geen kandidaat voor deze functie opgeleverd. Het 

bestuur spreekt hier zijn zorg over uit en vraagt de aanwezigen om ook binnen hun eigen 

omgeving te kijken voor een kandidaat. 

 

10. Benoeming kascontrolecommissie 2017 

De kascommissieleden hebben hun zittingstermijn bereikt en zijn aftredend. Er zijn geen nieuwe 

kandidaten. De verkiezing wordt doorgeschoven naar de ALV van november waarbij actief gezocht 

gaat worden naar kandidaten. 

 

11. Gymworld 

De voorzitter geeft een korte toelichting op de stand van zaken rond Gymworld. Het PVE is 

getekend en de gemeente is het traject gestart voor gunning van de bouw. Als vereniging zijn we, 

in goede samenwerking met CGV, steeds nauw betrokken bij de ontwikkeling van Gymworld. Het 

bestuur bedankt iedereen die meegewerkt heeft in de diverse werkgroepen om het PVE rond te 

krijgen. De verwachting is dat de bouw in het 4e kwartaal van 2017 zal beginnen, de opening staat 

in de planning eind 2018. De ontwikkeling van Gymworld vraagt veel tijd en aandacht van het 

bestuur maar zij heeft er vertrouwen in dat we straks samen met CGV een fantastisch onderkomen 

kunnen betrekken. 

 

12. Toelichting contributie- en ledenadministratie 

De verenigingsmanager geeft een presentatie over de aard van de werkzaamheden van de 

ledenadministratie. De ledenadministratie is cruciaal voor de bedrijfsvoering van de vereniging en 

heeft een professionaliseringslag doorgemaakt, het fundament staat. De bereikbaarheid via diverse 

kanalen zorgt voor een grote werkdruk. Gelukkig hebben de leden de mogelijkheid via hun eigen 

ledenportal wijzigingen door te voeren. Er wordt elke dag hard gewerkt om de dienstverlening nog 

beter te maken. 

 

13. Rondvraag 

Er waren geen vragen 

 

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

vergadering. 

 


