Datum: 19 november 2020

Verslag ALV Pro Patria November 2020
1. Openingstoespraak van de voorzitter
Voorzitter Jerry van der Ziel heet iedereen van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering en
opent de vergadering.
Jerry: “Na ruim 7 jaar neem ik afscheid als voorzitter. Een jaar later dan gepland, omdat ik bij mijn
aantreden aangegeven heb dit niet langer dan twee termijnen van drie jaar te doen. In 2013 werd ik
door Hans van Zetten en Otto Knoppers, respectievelijk erelid en erevoorzitter, benaderd of ik
voorzitter wilde worden van deze historievolle vereniging. Uiteraard kende ik Pro Patria van haar
roemrijke successen en niet in de laatste plaats, omdat mijn dochter op acht jarige leeftijd danste bij
juf Phemia. Inmiddels is Phemia gestopt en erelid.
Ik vond het een hele eer om gevraagd te worden. In de gesprekken die volgden was het duidelijk dat
er flink gewerkt was aan het formeren van een nieuw bestuur. Ook in deze gesprekken kwam naar
voren dat er een lang gekoesterde wens was om een echt eigen honk te creëren. Voor niet alleen de
wedstrijdsporters, maar ook een plek waar iedere sporter van Pro Patria zich thuis zou kunnen
voelen en kan sporten op zijn of haar ambitieniveau.
Al enige jaren zijn er dan al pogingen gedaan om, o.a. door oud-voorzitter Frans van Elteren, om dit
voor elkaar te krijgen, maar de politiek stond op dat moment niet te trappelen. Dus de opdracht
luidde: Ga er voor! Met het toenmalige bestuur zijn we voortvarend aan de slag gegaan en na veel
lobbywerk en inspanningen van velen is het eindelijk gelukt om de raadsleden te overtuigen dat
Gymworld er moest komen. En aldus besloot de raad dat Gymworld gebouwd kon worden.
Echter, groot was de teleurstelling dat bij de eerste poging er geen bouwer was die het voor het toen
beschikbare bedrag kon en wilde bouwen. Waarschijnlijk herinnert u zich nog dat we de raad hebben
kunnen overtuigen om extra geld beschikbaar te stellen, niet in de laatste plaats omdat we met een
heel groot aantal van onze leden de raadsvergadering bijwoonde om kracht bij te zetten om tot een
positieve beslissing te komen. En, Gymworld staat. En dat ziet u achter mij, een mooi resultaat.
Er is natuurlijk in de afgelopen zeven jaren meer gebeurd. We hebben gebouwd aan de organisatie.
We hebben een aanzet gegeven voor de professionalisering van het personeelsbeleid door het
inzetten van Sportkader om duidelijkheid te geven in de salarissen van trainers en de vergoedingen
van vrijwilligers. Tevens is er gewerkt aan de verdere automatisering van de ledenadministratie. En
daarnaast heeft het bestuur voor een verdere professionalisering een verenigingsmanager
aangesteld.
Om een krachtig signaal af te geven aan de Zoetermeerse gemeenschap en de politiek, heeft het
bestuur grote inspanning geleverd om te komen tot een fusie met de andere
gymnastiekverenigingen in Zoetermeer. Veel is gelukt, maar er valt nog veel te winnen.
Nu mijn afscheid van u. Geen persoonlijk afscheid. Geen handen schudden. Geen persoonlijke
bedankjes. Helaas heeft het coronavirus roet in het eten gegooid. Ook van een grootse opening van
Gymworld; want dat was voor mij de stip op de horizon en de reden om afscheid te nemen van deze
mooie vereniging. Echter, voordat dat echt werkelijk zo ver is, gaan we over tot het volgende
agendapunt.

2. Ingekomen stukken
Er waren geen ingekomen stukken.
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Christine Kersten wil een punt van orde bespreken over wie wanneer het woord krijgt als er bepaalde
stukken worden besproken.
Jerry geeft het woord aan Michiel.
Michiel geeft aan dat in principe vragen vooraf gesteld zouden worden. Michiel legt de technische
mogelijkheden van Teams uit. Er kan een virtuele hand worden opgestoken of de vragen kunnen in
de chat gesteld worden.

3. Vaststellen agenda
Voor het vaststellen geeft Jerry aan dat er 40 aanmeldingen binnen zijn gekomen, er zijn 28 mensen
online en 2 afzeggingen.
Er zijn geen opmerkingen over de agenda dus deze wordt vastgesteld.

4. Vaststellen verslag ALV van 1 september
Christine Kersten heeft twee punten: “In het verslag kan ik niet opmaken wie er virtueel aanwezig is
geweest zijn bij de vergadering. Ik heb zelf ook vooraf vragen gesteld waar ik tot op heden nog steeds
geen antwoord op heb.”
Jerry: Achteraf kunnen deelnemers terug te halen zijn, want de vergadering is digitaal vastgelegd.
Michiel bevestigt dat de vergadering is opgenomen. Jerry biedt zijn excuses aan voor het uitblijven
van antwoorden op de gestelde vragen.
Het verslag wordt vastgesteld.

5. Benoeming nieuwe bestuursleden
Jerry geeft aan dat dit zijn laatste vergadering is als voorzitter. Hij geeft aan dat de motivatie van de
kandidaat-bestuursleden gepubliceerd zijn.
De kandidaten stellen zich voor: Remco Korzeniewski, Ilhem Zaït, Karin van Haaren en Roel Vester.
Jerry geeft het woord aan Michiel voor de stemprocedure.
Met 23 stemmen voor en één blanco zijn alle
bestuursleden toegetreden tot de vereniging.

Nieuwe bestuursleden

Het volgende punt is het afscheid van Willy Olaria.
Jerry bedankt Willy voor haar werk als bestuurslid en
haar rol als vertrouwenscontactpersoon. Ze neemt
geen afscheid van de vereniging, maar gaat zich
inzetten voor de Pro Patria Academy.
Willy: Dank je wel Jerry. Ook bestuursleden bedankt.
Het was boeiend en soms veeleisend, maar kijkt terug
op een hele mooie en bijzondere periode waarin ik
heel veel heb mogen leren en heel fijne
Voor
Tegen
Blanco
vriendschappen zijn gevormd. Maar het is nu tijd voor
andere mensen om die taken over te nemen en ik heb er het volste vertrouwen in dat het nieuwe
team dat nu klaar staat dat goed kan gaan doen. Jerry, ik wil jou bedanken voor de fijne manier
waarop we hebben samengewerkt. Ook Michiel daarvoor bedankt en ik wens de nieuwe
bestuursleden heel veel succes en wijsheid met hun nieuwe taak.
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Jerry: Dank je wel Willy.
Het volgende punt is de voordracht voor het voorzitterschap: Arie de Korte.
Arie stelt zich voor.
Jerry geeft het woord aan Michiel voor de stemmingsprocedure.
Unaniem wordt Arie gekozen als voorzitter.
Jerry feliciteert Arie met het voorzitterschap en wenst hem heel veel succes.
Michiel neemt het woord: Dit is jouw laatste vergadering en daarbij heb ik de eer om jou toe te
mogen spreken. Sinds 1 mei 2013 ben je voorzitter van Pro Patria en toen heb je de bestuurshamer
overgenomen van Frans van Elteren. We zijn nu 7,5 jaar verder, anderhalf jaar langer dan je eigenlijk
van plan was. Twee termijn zou je aanblijven, hoe vaak heb je dat herhaalt: ik ga weg. Vandaag is het
dan zo ver. En de opdracht die je mee kreeg: realiseer Gymworld. En dat ging niet vanzelf, maar het is
wel gelukt. En daarmee heeft Pro Patria nu een echt clubhuis. En als dank daarvoor krijg je een plek
op de fotowand. In ieder geval wil ik je bedanken voor je inzet van de afgelopen 7,5 jaar, voor het
realiseren van Gymworld, voor de goede samenwerking; zeker de afgelopen periode met Simone en
Willy. En ik hoop dat we je nog af en toe terug zien en kunnen vragen voor advies of gebruik kunnen
maken van je enorme netwerk.
Voor je zelf het woord neemt, wil ik eerst het woord geven aan Frans van Elteren.
Frans: Heel graag. Ik zal het kort houden. Op de eerste plaats Arie, ik ken jou nog heel goed en ik was
aangenaam verrast dat je de handschoen hebt opgepakt. Ik heb er alle vertrouwen in, gefeliciteerd.
Maar dan nu naar mijn rol. Hans van Zetten heeft ervoor gezorgd dat de banden met Pro Patria weer
nauwer zijn aangehaald. En ik ben, als ik het zo mag noemen, de kartrekker van de commissie
decoraties. En doe ik met plezier, want historie is belangrijk voor een vereniging als die van ons.
Ik heb het hele decoratiestelsel goed nagekeken en ik ben bijzonder blij dat ik namens het bestuur en
namens de commissie decoraties je kan vertellen dat je de hoogste Pro Patria award voor een
vrijwilliger die niet langer dan 10 jaar aan het werk is geweest, maar jij voldoet volledig aan de
criteria voor de hoogste award op vrijwilligersgebied die Pro Patria kent en dat is de Henk
Groenheijde penning. En ik mag hem je bij deze virtueel aan je hem laten zien. Jij bent vanaf heden
de trotse drager van de Henk Groenheijde penning. Gefeliciteerd.
Jerry: Dank je wel. Daar ben ik trots op. Leuk. Ik ben er van onder de indruk.
Michiel: Jerry, we zijn er nog niet. We hebben via Teams heel vaak zo vergaderd en het is jammer dat
we op deze manier afscheid moeten nemen, maar we hebben toch een manier gevonden om je
persoonlijk te bedanken. En dan ga ik even kijken of ze in beeld is.
Er wordt bij Jerry aangebeld. Simone “overvalt” Jerry en overhandigt hem een cadeau.
Jerry spreekt zijn dankwoord uit.
Michiel geeft Ilhem het woord om namens iedereen een dankwoord uit te spreken richting Ricardo.

6. Finale decharge van vertrekkende bestuursleden
De ALV verleent finale decharge aan de vertrekkende bestuursleden Willy Olaria en Jerry van der Ziel.
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7. Heropening door de voorzitter
Arie de Korte heropent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.

8. Vaststellen nieuw contributiestelsel
Arie geeft het woord aan Angela. Angela presenteert het nieuwe contributiestelsel. De aanpassing
houdt in dat lidmaatschap en leskosten wordt opgesplitst.
Lessen kunnen per maand opgezegd worden; het lidmaatschap wordt per kwartaal (ivm KNGU).
Vraag van Jasper Venema: de korting is voor de kinderen in de breedtesport.
Voordelen: Robuust en redelijk makkelijk uit te leggen model. Flexibiliteit met een basisinkomen in
onzekere tijden van corona, maar ook om bijvoorbeeld een aanpassing voor iemand met een
langdurige blessure te maken. Indirecte staffel verlaagt de drempel om een 2e uurtje te komen
sporten. Duidelijkheid vwb leskosten en -opbrengsten.
Er zijn een aantal vragen die door Angela beantwoord
worden.

Contributiestelsel

Op de website staan voorbeelden van sporters
uitgewerkt.
Vragen vanuit de leden worden beantwoord.
Contributie wordt elke maand geïnd ipv 10x, maar dit
verandert niet de totale contributie. Ook dekt de
ZoetermeerPas nog steeds een recreatieles.
Het contributiestelsel wordt in stemming gebracht.
Met 25 stemmen voor en twee blanco wordt het
stelsel door de ALV aangenomen.

Voor

Tegen

Blanco

Het bestuur bedankt de ALV voor de stemming.

9. Vaststellen begroting 2021
Arie geeft het woord weer aan Angela. Angela bedankt Steven Blom voor alle hulp. Ook spreekt zij
waardering uit voor de betrokkenheid van Lies en Ramon. Het is een lastige zaak geweest de
begroting te maken voor volgend jaar in een tijd waarin we in een pandemie zitten.
De cijfers tot en met oktober van dit jaar waren het uitgangspunt en de vraag is wat daar nog van
klopt. Kunnen we een ledengroei verwachten met de komst van Gymworld of blijft deze groei uit
vanwege corona? Wat gaan we doen met Gymworld? Nemen we de exploitatie over, of niet? We
hebben een nieuw bestuur en ook nog een punt van een fusie. Hoe neem je dat allemaal mee?
Uiteindelijk zijn we uitgegaan van een ledengroei en lesuren in 2021 tot 1600 leden gemiddeld over
het jaar. Op dit moment hebben we er ongeveer 1250 dus dat is best wel een grote groei die we
willen bereiken. Het is nodig om de vereniging van formaat te zijn die we willen zijn. We gaan ook uit
van een stijging van de kaderkosten en zaalhuur. Daarnaast gaan we ook over naar een nieuw
ledenadministratiesysteem, in kosten niet heel erg zichtbaar, maar het heeft wel invloed hoe wij
dingen administreren en bij gaan houden.
Vorige vergadering is er besloten dat de vereniging een nieuwe indeling heeft vwb de afdelingen. We
gaan van breedtesport, trampoline en turnen dames naar gym, turnen, springen en dans. Ook daarin
verandert de verdeling van de contributie. Breedtesport turnen gaat geheel onder turnen vallen,
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terwijl er geen aanpassingen zijn bij trampolinespringen. Daarmee zijn er twee grotere afdelingen
(turnen en gym) en twee kleinere afdelingen (springen en dans).
Geschat obv 1600 leden en het nieuwe contributiestelsel komt er ongeveer €100.000 aan
lidmaatschap binnen en €342.000 aan leskosten. Als in de begroting de kaderkosten en zaalhuur bij
elkaar opgeteld worden, is dat gelijk aan de inkomsten van leskosten (€342.000). En de rest van de
kosten moeten uit het stuk van de lidmaatschapscontributie komen.
Het bestuurt beseft dat dit een wat een onzekerder verhaal is wat de ALV graag zou willen horen,
maar er zijn ook veel zaken die volgend jaar gaan spelen.
Arie bedankt Angela voor al haar werk dat in deze begroting is gaan zitten.
Het bestuur heeft veel ideeën voor plannen om
ledenaantal te verhogen. De leskosten zijn nu beter
inzichtelijk waardoor slecht lopende lessen makkelijker
zijn te identificeren. Daarnaast heeft een advertentie in
de sportkrant veel leden opgeleverd. Veel publiciteit
levert dan ook leden op.

Begroting

Het bestuur gaat ook een strategie maken om leden
meer uren af te laten nemen.
Het bestuur brengt het vaststellen van de begroting in
stemming. Met 26 stemmen voor, 1 tegen en 2 blanco
is de begroting door de ALV vastgesteld.

Voor

Tegen

Blanco

De voorzitter bedankt de ALV voor de instemming.

10.

Voorstellen nieuwe statuten voor inrichten ledenraad

Arie: Op de vorige algemene ledenvergadering is er gesproken over het samenstellen van een
ledenraad ipv een vergadering. Daar zijn nieuwe statuten voor gemaakt en ongeveer klaar. Wat er
nog te doen is, is het huishoudelijk reglement en de verkiezingsprocedure voor de ledenraad. Daar
zijn we op dit moment mee bezig. Op het moment dat die klaar zijn, kunnen we zowel de statuten en
het huishoudelijk reglement en de verkiezingsprocedure op de website plaatsen en meenemen naar
de volgende algemene ledenvergadering om ze vast te stellen en ze te laten tekenen door de notaris.
Meer is er momenteel nog niet over te zeggen. Het is een behoorlijk hoeveelheid werk en wat ook
meespeelt is de bedoeling om weer met CGV in gesprek te gaan. Dit kan met een tussenpersoon die
gaat bemiddelen.
Jerry krijgt het woord na vraag van Ramon over gesprekken met CGV: beide ALV’s (dwz van beide
verenigingen) hebben besloten dat er een fusie komt. Je kunt niet zomaar zeggen: dat doen we dus
niet. De bestuur dient gehoor te geven aan de wens van de ALV.
Christine Kersten: Hoe verhouden de nieuwe statuten, huishoudelijk reglement en
verkiezingsprocedure zich met de nieuwe organisatiestructuur?
Arie geeft aan dat de nieuwe organisatiestructuur zoveel mogelijk gehandhaafd blijven en dat pas bij
een volgende ALV de statuten, huishoudelijk reglement en verkiezingsprocedure in stemming
worden gebracht. Vanaf dat moment is de ledenraad pas definitief.
Jasper Venema: Wat betekent een ledenraad voor de fusie?
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Michiel: Met CGV hebben we in een eerder stadium al gesprekken gehad. Met de werkgroep zijn we
toen tot twee besluiten gekomen, namelijk dat we allebei een vereniging willen blijven, in de nieuwe
situatie. En dat we allebei een ledenraad willen. Dus wat we nu doen is een stapje voor tov CGV, zij
hebben dat nog niet gedaan in hun ALV, maar in principe is CGV ook voorstander van een ledenraad.
Paul van der Zijde vraagt of de twee verenigingen allebei hun eigen ledenraad houden.
Michiel: We hebben besproken wat het zou betekenen als we gaan fuseren. Over de vorm hebben
we het nog niet gehad, maar het uiteindelijke resultaat zou zijn, dat we een vereniging zijn, één
vereniging gefuseerd, met een ledenraad. Die besluiten lagen er toen al en we verwachten dat die
niet opeens anders zullen gaan worden.
Jasper Venema geeft aan dat de drie stukken onafhankelijk van elkaar goedgekeurd kunnen worden.
Arie geeft aan dat dit klopt, maar in de statuten wordt verwezen naar het huishoudelijk reglement
dus we hebben ze wel allebei nodig om het ter tafel te brengen.
Frans van Elteren merkt op: was/is voorwaarde van de gemeente voor de realisatie van Gymworld.
Michiel: Dat is dus eigenlijk niet zo. Alleen al uit de architectuur blijkt al dat het ontworpen is voor
twee losse verenigingen. Er zijn twee bestuurskamers en niet één. Dat geeft eigenlijk al aan dat de
fusie geen voorwaarde was vanuit de gemeente. Dat is het later geworden. Ook al de stukken van de
gemeente die ter tafel zijn gekomen, zijn de verenigingen altijd los benoemd.
Frans: Prima, maar het gaat uiteindelijk ook niet om wat de gemeente wil, maar wat de verenigingen
willen en de turnsport van Zoetermeer is gebaat bij één vereniging.
Jasper Venema vraagt waarom artikel 18 lid 6 doorgestreept is.
Dit gaat over het ontslag van de verenigingsmanager.
Arie: Volgens onze jurist hoeft dit niet vastgelegd te worden in de statuten.

11.

Presentatie All United als nieuw ledenadministratiepakket

Arie geeft het woord aan Michiel en Angela.
Michiel: Momenteel hebben we twee ledenadministratiesystemen: Digimembers van de KNGU en EPass Online ons eigen systeem. Daarnaast hebben we nog een aparte financiële administratie. Deze
drie systemen samen is niet een ideale situatie.
Daarnaast twee aanleidingen: DirectPay (waarmee we nu de contributie innen) stopt met de
dienstverlening en Digimembers stopt per 1 april 2021 als KNGU ledenadministratie.
Dan moet er dus een ander systeem staan. Er zijn door de KNGU twee systemen gepresenteerd: All
United en Clubassistent. We hebben de twee systemen naast elkaar gehouden en kwamen tot de
conclusie dat All United het systeem is waarin alles kan en één system voor leden- en financiële
administratie en ook een goede communicatie biedt naar de leden. Er is een app, verschillende
groepen kunnen gemaakt worden. Ook het aantal leden op een les kan hier makkelijker uitgehaald
worden.
Angela: Het is een modern nieuw systeem is wat in de basis al goed is als ledenadministratie die
direct gelinkt is aan je financiële administratie, en waar we mogelijkheden hebben om zaken te
kunnen verbeteren. We zagen al opties om inhaallessen te kunnen plannen. Of de mogelijkheid tot
een leerlingenvolgsysteem om dat te integreren waarbij ook een fysiotherapeut kan meekijken.
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Nu belangrijk om de basis goed neer te zetten en vanaf 1 januari ook de incasso’s kunnen gaan doen.
Dat is het allerbelangrijkste.
Ook de AVG regels kunnen goed geïntegreerd worden.
Christine Kersten vraagt hoe makkelijk er met dit systeem gewerkt kan worden met vergoedingen
voor assistenten, bijhouden van scholingen, ed.
Angela geeft aan dat dit mogelijk is en dat Christine hierbij ook betrokken wordt.
Christine pakt die handschoen graag op.

En nog even dit…
Arie geeft Frans van Elteren het woord.
Frans: Pro Patria, het Bestuur, heeft een uitstekende keuze gemaakt door ook het stuk over de
jubilarissen van deze club weer op te gaan pakken met een inhaalslag vanaf 2017. Pro Patria is een
grote club en dat blijkt nog steeds. We hebben echt een ongelooflijke batterij aan mensen die 25 jaar
lid zijn, in deze afgelopen jaren. Maar ik moet natuurlijk naar de top toe en die is ongelooflijk.
Jolanda Hierck, Yvonne de Wit, Marregien Kistenmaker en Eva Kok zijn 50 jaar lid.
Ze is 60 jaar geleden lid geworden van onze club. Het is een instituut, want Ron Lamboo is daar
begonnen bij de kleuterles. En ik praat over Ada Hoogendam. Ik heb natuurlijk in opdracht van het
bestuur de bijbehorende oorkonde. En er komt ook nog een KNGU-speld, want dat hoort erbij. Ada,
blijf nog lang bij ons.
Op 1 september 1940 werd Henk Groenheijde als 4 jarige lid van Pro Patria. Hij is inmiddels 80 jaar
lid. Het kan bijna niet langer, maar ik hoop dat ik je nog de oorkonde mag uitreiken voor 90 jaar of
misschien nog wel langer.
Van harte gefeliciteerd namens de commissie decoraties.
En ik geef graag het woord terug aan de Vicevoorzitter.
Michiel: Dank je wel Frans.
Voor we deze avond beëindigen is er nog iemand die we bijzonder in het zonnetje willen zetten.
Iemand die zich al jaren inzet voor Pro Patria en de afdeling waar ik het over heb heeft doen herrijzen
toen vele toppers vertrokken naar andere plekken in het land. Haar inzet heeft geresulteerd in
nationale successen, terwijl ze als manager, hoofdtrainer en internationaal jurylid haar toewijding tot
de sport laat zien. Ook de toewijding als het gaat om Pro Patria, of “de oude dame” zoals ze zelf zegt.
Daarnaast heeft ze samen met andere trainers en de KNGU de Dutch Trampoline Academy opgericht
waardoor trampolinespringen weer beter op de kaart komt te staan.
Ik ben dan ook trots dat het bestuur de Henk Groenheijde penning toekent aan Marguerita La Vos.
Gefeliciteerd.
Marguerita bedankt het bestuur en de vergadering voor de eer en is vereerd de Henk Groenheijde
penning te mogen ontvangen.

Pagina 7|8

Datum: 19 november 2020

12.

Sluiting

De voorzitter feliciteert alle gedecoreerden en jubilea.
Hij bedankt iedereen voor het werk dat ze de afgelopen periode hebben gedaan en sluit te
vergadering om 21:40.
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