Concept notulen ALV 26 mei 2016
Locatie: CKC gebouw Adres : Leidsewallen 80, 2722PC Zoetermeer
Aanvang: 19:30 uur
1.Opening
Voorzitter Jerry vd Ziel opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. De
voorzitter constateert dat blijkens de presentielijst 34 leden aanwezig zijn. Er zijn 23
afmeldingen binnengekomen. Eén lid heeft een stemmachtiging aan de secretaris
afgegeven. 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
ter zake kunnen worden genomen.
2.vaststellen agenda
Er worden geen punten toegevoegd aan de agenda en deze wordt vastgesteld.
3.Ingekomen stukken en mededelingen
 Er zijn geen ingekomen stukken. Er zijn 23 afmeldingen.
 De voorzitter meldt dat de gemeenteraad unaniem akkoord is gegaan met de
komst van de nieuwe gymsporthal Gymworld aan de Amerikaweg in Zoetermeer.
GV Pro Patria zal deze samen met CGV gaan gebruiken. De voorzitter bedankt alle
mensen die hieraan hebben meegeholpen met name Hans van Zetten en de
Wethouder mevr. van Leeuwen.


De voorzitter vraagt aandacht voor weer een fantastisch evenement de
DanceFactory in de Oosterpoort op 11 juni. Altijd een geslaagd evenement. Meer
informatie is terug te vinden op de website.



Bij de KNGU komt een nieuwe voorzitter. Dhr Geukers gaat aftreden. Ook
directeur Jaap Wals heeft de KNGU verlaten.
We gaan verder met de verklaringen omtrent gedrag. Ed Beulink van



Personeelszaken zal hier zich verder mee bezig houden. Hij zal ook het hele
personeelsbeleid verder vorm gaan geven.
4.Vaststellen verslag algemene vergadering november 2015
Er waren geen opmerkingen over de notulen van november 2015, deze worden
vastgesteld.
5.Instemming jaarverslag 2015
Vraag: Hoe gaat het in de toekomst met de leden in de Gemeentezalen (breedtesport) ?
Antw: Er zullen lessen verplaatst worden vanuit de gemeentezalen naar Gymworld, maar
natuurlijk blijven we ook in de zalen in de wijken actief. Tijdens een bijeenkomst met een
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aantal sportbesturen uit Zoetermeer bleek een gedeelde zorg over ledenaantallen. Groei
in ledenaantal is belangrijk, maar net zo belangrijk is het aantal contactmomenten. Maar
dat geldt ook voor het aantal vrijwilligers binnen de vereniging. Breedtesport heb je
nodig, ook om de topsport te behouden. Er zal met de komst van Gymworld zeker naar
gekeken worden.
De ALV stemt in met het jaarverslag 2015.
6.Financiële verslaglegging
a. Vaststellen resultaten 2015 en balans per 31-12-2015
De penningmeester geeft een korte toelichting op de op de balans en de staat van baten
en lasten voor de hele vereniging. Na zijn toelichting worden enkele vragen gesteld.
Vraag: Vaststellen begroting wordt gemist op de agenda?
Antw: Omdat we twee ALV’s per jaar hebben (een in het voorjaar en een in haar najaar)
wordt de begroting voor het komende jaar vastgesteld in de najaarsvergadering. In de
ALV van november 2015 is de begroting voor 2016 goedgekeurd.
Vraag: Waarom zijn de organisatiekosten van 2016 hoger, dan in 2015 ?
Antw: Organisatiekosten 2016 zijn hoger dan in 2015, omdat we bepaalde kosten niet
gehad hebben. Vandaar dat 2016 hoger is.
Vraag: Is de organisatie van de Pro Patriade kostendekkend?
Antw: We organiseren minimaal kostendekkend. Nog niet alle afrekeningen zijn binnen,
maar er dreigt een tekort.
Vraag: Staan de wedstrijdkosten ook vermeld ?
Antw: Alle kosten en opbrengsten van wedstrijden staan onder de kosten vermeld.
De staat van baten en lasten van 2015 en balans per 31-12-2015 worden door de ALV
goedgekeurd.
b. Verkiezing kascontrolecommissie 2015
Afgelopen jaar is er geen kascontrolecommissie benoemd. Zorg is, dat als er geen
kascontrolecommissie is, dat er een accountants verklaring moet worden afgegeven en
dat betekent extra kosten. De voorzitter verzoekt met klem een kascontrole commissie
samen testellen. Voor het jaar 2015 en voor 2016.
Vanuit de leden komt de opmerking dat het bestuur onvoldoende energie heeft gestoken
in het zoeken naar leden voor de kascontrole commissie. Hier is ook enig mailverkeer
met het bestuur over geweest. Het bestuur betreurt dit uiteraard. Alleen het bestuur
kan/mag en wil zelf geen leden voor de commissie werven om belangenverstrengeling
tegen te gaan. Dan is het niet meer objectief. In zijn algemeenheid heeft het bestuur de
zorg over het aantal vrijwilligers die actief zijn binnen de vereniging. Er moeten meer
vrijwilligers worden gevonden. Er zijn mensen die willen toetreden tot de kascontrole
commissie, maar geen lid zijn. Dit is echter wel een vereiste.
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Door de erevoorzitter Otto Knoppers wordt de handreiking gedaan hem te benaderen als
er dergelijke problemen spelen. Hij kan en wil dit helpen oplossen. De voorzitter bedankt
hem voor dit aanbod en zal hier graag gebruik van maken.
Verder is het verstandig, om voor mensen die geen lid zijn( zoals bijv kaderleden) maar
wel toe willen treden tot de commissie, alleen bondscontributie te betalen, dan zijn ze
automatisch lid en mogen ze wel zitting nemen. De vereniging maakt diegene dan lid.
Ook wettelijke vertegenwoordigers van minderjarige kinderen mogen toetreden.
Vanuit de vergadering zijn er leden die zitting willen nemen in de kascontrolecommissie.
Voor de kascommissie van 2015 zijn dit mevr. Karin van Haaren, mevr Adri van den
Engel en mevr Yucca Klooswijk.
In de kascontrolecommissie 2016 willen zitting nemen mevr. Karin van Haaren en mevr.
Yucca Klooswijk. Dhr. Paul vd Zijde meldt zich als reserve lid voor de controlecommissie
van 2016. De voorzitter constateert na een stemming over de kandidaten voor de
commissies dat zij unaniem worden gekozen. De voorzitter bedankt de vergadering en
de kandidaten voor hun aanmelding en benoeming.
Hierna volgt een korte pauze
7. Gymworld
Er is veel gesproken met de Gemeente, B&W. De heer Hendrik Posthouwer,
portefeuillemanager Vastgoed – Sociaal/Cultureel & Sport van de gemeente is tijdens dit
agendapunt aanwezig. Het bestuur hecht veel waarde aan de samenwerking met CGV. Er
wordt door de vicevoorzitter een korte presentatie gegeven over het traject van de
ontwikkeling van Gymworld tot nu toe.
Nu het besluit genomen is over de realisatie van Gymworld, zullen werkgroepen worden
samengesteld die mee willen denken over een op te maken pakket van eisen. Via een
vereniging brede mail zullen leden hiervoor worden uitgenodigd.
Vraag: Hoe wordt de exploitatie geregeld ?
Antw: Gemeente neemt een deel van exploitatie tekort voor zijn rekening. Als
vereniging(en) hebben we de verantwoordelijkheid dat de exploitatie goed verloopt.
Vraag: Kunnen we er niet financieel aan ten onder gaan ?
Antw: De uren die we op dit moment hebben worden overgenomen. Op basis van de
huidige bezettingsgraad van de lessen en het aantal leden moet het kunnen. Daarnaast is
er sprake van een loopplankfinanciering in het opgestelde document van Draaier en
Partners. Een groeimodel in de exploitatie. De verwachting is dat Gymworld ook meer
inkomsten genereert in de vorm van sponsoren. Maar alle risico’s zijn niet uit te sluiten.
8. Ledenparticipatie
Er is een brainstormsessie geweest met de managers en een aantal trainers van
verschillende disciplines met het bestuur. Dit moet na de zomervakantie een verdere
uitwerking krijgen. Leden kunnen zich hiervoor aanmelden bij het Secretariaat. Bij een te
grote aantal zal een keuze gemaakt worden waarbij alle afdelingen evenredig
vertegenwoordigd zijn.
GV Pro Patria Zoetermeer | Postbus 7432 | 2701 AK Zoetermeer | IBAN: NL29RABO0138555206| www.propatria.nl | E info@propatria.nl
Pagina 3 van 4

9.Bestuursverkiezing
Volgens het rooster van aftreden is de voorzitter aftredend. Hij stelt zich herkiesbaar. De
voorzitter brengt zijn herverkiezing in stemming. De voorzitter wordt, met één
onthouding en 34 stemmen voor, herkozen als voorzitter van de vereniging.
10 Rondvraag
Vraag; Hoe worden de jubilarissen precies verwerkt?
Antw: Dit is 3 jaar geleden opgepakt door de secretaris, omdat een helder en duidelijk
overzicht ontbrak. Niet alle jubilarissen waren meer te achterhalen. Zij is opnieuw gestart
25, 40 en 60 jaar lidmaatschap. Het kan dus zijn dat er mensen niet gehuldigd zijn. Dit
is helaas voor het bestuur niet meer administratief na te gaan.
Het verzoek daarom aan de kaderleden, om voor de maand mei 2017 aan te geven, of er
in hun groep mensen zijn, die in 2017 jubileren, of dat er mensen zijn die in het verleden
nog niets hebben ontvangen. De jubilarissen worden altijd tijdens de ALV in het voorjaar
gehuldigd. Ze ontvangen op de ALV het bij het jubileum behorende speldje en een
oorkonde. Zij worden vooraf uitgenodigd door het bestuur per mail, of per post.
Vraag: De erevoorzitter dhr. Otto Knoppers vraagt naar de resultaten van de grote
hoeveelheid doelstellingen uit het strategisch beleidsplan van de vereniging.
Antw: Een deel van de doelstellingen zijn behaald of in gang gezet. Een volledige
tussentijdse evaluatie moet nog plaatsvinden.
11. Huldiging jubilarissen
Er wordt een groot aantal jubilarissen gehuldigd. Hieronder de volledige lijst van
jubilarissen. Er wordt bijzonder stil gestaan bij het jubileum van Henk Groenheijde die
werd gehuldigd voor zijn 75 jarig lidmaatschap. De voorzitter sprak hem toe en reikte
hem een beeldje uit.
75 jaar lid: Dhr H Groenheijde, 60 jaar lid: Mevr J Merbis, 40 jaar lid: Mevr J.M
Oosenbrug, Mevr M.H.G den Haan , Mevr M.P.B Bosch, Mevr M.T. Huijbrechts, Mevr
C.K.Luiten,, Mevr J.H van Vliet, Mevr J.M. van Dijk, ,Dhr O. Knoppers, Mevr N.M
Veldman, Mevr S van Vliet, 25 jaar lid: Mevr S.F vd Wiel, Mevr E.M Bonnet, Mevr G.A
Broug, Mevr A. Ojen , Mevr A.M.H.M.Sluijsmans, Mevr S.D Hoeven, Mevr M.J. Waaijer,
Mevr A.G.M vd Berg, Mevr I Huijbrechts, Mevr C Nugteren, Mevr W.M. Bronkhorst en
Dhr G.A.J Tijbosch.
12.Sluiting
Voordat de voorzitter de vergadering sluit, bedankt mevrouw Ada Hoogendam alle leden
en het bestuur voor alle werkzaamheden en hun inzet en wenst het bestuur succes met
de voortgang van Gymworld.
Na deze warme woorden sluit de voorzitter de vergadering.
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