Verslag ALV 17 mei 2018
Locatie: CKC gebouw Adres: Leidsewallen 80, 2722PC Zoetermeer
Aanvang: 20:00 uur

1. Opening
Voorzitter Jerry van der Ziel opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. De voorzitter
merkt op dat er een goede opkomst is; 30 leden zijn aanwezig. Hij gaat daarna over op de
agendapunten.

2. Ingekomen voorstellen
Er zijn geen ingekomen voorstellen.

3. Vaststellen agenda
Er zijn geen punten toegevoegd aan de agenda. Punt 5 in de uitnodiging is overgeslagen en daarom
schuiven nu alle volgende agendapunten een op.

4. Vaststellen verslag ALV november 2017
De voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn betreffende het ALV-verslag dat op de website staat. Er
zijn geen opmerkingen.

5. Instemming jaarverslag 2017
De voorzitter vraagt of daar op- of aanmerkingen over zijn. Hij vraagt of iedereen instemt met het
jaarverslag en de leden stemmen in. De leden applaudisseren.

6. Financiële verslaggeving 2017
Het woord wordt gegeven aan de penningmeester, Steven Blom. Hij geeft een toelichting en verwijst
hierbij voor details naar de financiële verslaglegging. Hij neemt eerst de balans door. De duurzame
activa is afgenomen. Er is o.a. een trampoline aangeschaft en afschrijvingen en voor de laatste keer
een afboeking gedaan. Het bedrag van de contributies is binnengekomen. De overige vorderingen
bestaan voornamelijk uit de Zoetermeerpas-cheques, die bij de gemeente ingeleverd kunnen
worden. Het bedrag van de grote clubactie van 2017 is in 2018 binnengekomen. De
bestemmingsreserve is verhoogd met onder meer de grote club actie en een deel van het positieve
resultaat van het bedrijfsbureau . Er is een terugloop van het aantal leden en daarmee dus ook de
opbrengsten in 2017. Het is niet gemakkelijk om de wedstrijdgelden goed en volledig door te
berekenen. Met betrekking tot het exploitatieresultaat heeft de vereniging een positief saldo terwijl
de begroting negatief was. Na de toelichting worden enkele vragen beantwoord. Het blijkt dat de
post bondscontributie niet juist is opgenomen in de verslaglegging bij de afdelingen. Dit zal worden
aangepast op de website.
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6a. Verslag kascontrolecommissie 2017
De financiële administratie is gecontroleerd door de kascommissie. Het verslag wordt voorgelezen
door Ramon Scheffer. Hij bedankt Steven namens hem en Michiel van der Doeven voor het
verschaffen van de benodigde informatie en het snel reageren. Ramon merkt vier dingen op:
1. De contributie van de breedtesport is moeilijk te bepalen en te controleren. Hij hoopt dat dit
het komende jaar zal verbeteren.
2. Alles wordt goed bijgehouden. Echter, dit kan efficiënter door het gebruik van een
boekhoudprogramma. Er wordt onderzoek naar gedaan door het bestuur.
3. De kascommissie adviseert het bestuur bepaalde functies te scheiden.
4. Dit jaar gaat de privacywetgeving in Nederland in. Deze wetgeving kan ook gevolgen hebben
voor de vereniging. Hier moet dus rekening mee gehouden worden. Daarvoor is ook een
consultant ingeschakeld via de gemeente.
Verder heeft de kascommissie alles gecontroleerd. Alles klopt.

6b. Vaststellen Resultaten 2017 + balans per 31 december
Hiermee concluderen de leden van de kascommissie dat zij decharge kunnen leveren aan Steven
Blom en aan het bestuur. De vergadering stemt hiermee in door te applaudisseren.

6c.

Verkiezing kascontrolecommissie 2018

De kascommissie telt twee leden en een reserve lid (Wouter Gribnau). De vraag is of zij door willen
gaan. De leden roepen “Tuurlijk!”, vol enthousiasme (met als gevolg dat de rest van de leden in
lachen uitbarst). Het staat vast: de leden gaan door, er wordt kort voor hen geapplaudisseerd.

7. Fusie met CGV
Het bestuur stelt voor om te fuseren met CGV in Zoetermeer. Dit idee is ontstaan tijdens de
onderhandelingen over Gymworld. Pro Patria en CGV delen dezelfde interesses en doelen en daarom
is deze fusie rendabel. Op trainersniveau werd al vaak samengewerkt, wat een goede aanleiding is
voor een verdere samenwerking tussen beide verenigingen. Oud-leden en ereleden van het bestuur
hebben positief ingestemd. De namen van beide verenigingen zullen worden gehandhaafd door
samenvoeging: CGV Pro Patria Zoetermeer. Het bestuur streeft ernaar dat 1 januari 2019 de
verenigingen gefuseerd zijn. Als deze doelen eenmaal zijn bereikt, wordt Pro Patria/CGV de grootste
vereniging van Zoetermeer. De kleuren zullen blauw en geel zijn, die van de gemeente. De komst van
Gymworld zal het ledenaantal doen toenemen. De statuten moeten worden goedgekeurd. Er wordt
gestemd over het principebesluit van de fusie. De meerderheid stemt voor de fusie, er zijn twee
onthoudingen.

8. Samenstelling van het bestuur
Door het aftreden van Fred van Puffelen zou een nieuw bestuurslid toetreden. Achteraf is gebleken
dat het in feite ongunstig zou zijn om, tijdens de hectiek van deze fusie, een nieuw bestuurslid aan te
nemen. Dit betekent dat er voorlopig twee bestuursleden zouden overblijven. Gezien het feit dat dit
niet ideaal is en er minstens 3 bestuursleden dienen te zijn, stelt het bestuur voor om Ricardo
Seffelaar (de verenigingsmanager) aan te stellen als bestuurslid (secretaris). Als de fusie doorgaat zal
het bestuur, dat bestaat uit zowel mannen als vrouwen, zes leden tellen.

9. Bestuursverkiezing
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De voorzitter vraagt of de leden akkoord gaan met het benoemen van Ricardo Seffelaar als
bestuurslid. De leden stemmen hiermee in. De leden stemmen ook in met de herbenoeming van
Steven Blom als bestuurslid. Fred heeft twee termijnen in het bestuur gezeten en heeft zich daarna
niet herkiesbaar gesteld. De leden van het bestuur hebben hem bedankt en een bloemetje gegeven.
In overleg met de verenigingsmanager is besloten om Arnoud Kok aan te stellen als Manager Turnen
Dames per 1 juli. Tot die tijd zal Ricardo dat waarnemen.
Phemia de Boer stopt na 35 jaar als lesgever bij Pro Patria. Het bestuur stelt voor om haar te
benoemen tot erelid. De vergadering gaat hiermee akkoord. Op 1 juli tijdens de eindvoorstelling zal
zij gedecoreerd worden.

10.

Gymworld

De voorzitter geeft een toelichting op de stand van zaken rond Gymworld. Er is in de gemeenteraad
unaniem besloten dat Gymworld er gaat komen. De gemeente zal dit zelf uitvoeren, niet het
projectteam.

11.

Rondvraag

Er zijn geen vragen.

12.

Sluiting

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

GV Pro Patria Zoetermeer | Postbus 7432 | 2701 AK Zoetermeer | IBAN: NL29RABO0138555206 | www.propatria.nl | E info@propatria.nl

