
 

 

Verslag ALV 15 november 2022 
 

Arie de Korte opent de vergadering om 20:32. De agenda wordt vastgesteld na een vraag ter 

verduidelijking van punt 4. 

De agenda is als volgt vastgesteld: 

1. Opening 

2. Ingekomen stukken 

3. Vaststellen agenda 

4. Bestuursleden 

a. Uittredende bestuursleden 

i. Secretaris Ilhem Zaït 

ii. Voorzitter Arie de Korte 

b. Aanpassing bestuursleden 

i. Remco Korzeniewski 

ii. Angela Kroep  

c. Herverkiezing bestuursleden 

i. Bestuurslid Roel Vester 

5. Vaststellen van het jaarverslag 2021, inclusief jaarrekening 

6. Aankondiging ALV in december 

7. Sluiting 

 

(4a) Ilhem Zaït wordt door Arie de Korte namens het bestuur bedankt voor het werk wat ze de 

afgelopen jaren heeft gedaan. 

Arie kondigt zijn eigen afscheid aan, maar aangezien aftreden 4 weken voor een ALV moet worden 

aangekondigd, heeft Arie besloten ad interim de functie voorzitter nog te blijven doen tot de volgende 

ALV in december. Kandidaten kunnen zich aanmelden via het secretariaat. Er is al één aanmelding voor 

de functie. 

(4b) De aanpassing van de bestuursleden, de wisseling tussen de penningmeesters. Angela blijft op de 

achtergrond nog wel werk doen voor de vereniging. Remco heeft de taak van penningmeester min of 

meer overgenomen, waardoor we Remco als penningmeester zien binnen het bestuur en Angela een 

ondersteunende functie krijgt binnen het bestuur. 

(4c) Volgens de statuten moet het bestuur uit minimaal 3 en maximaal 9 leden bestaan. Hierdoor is een 

verkiezing niet direct nodig. De ALV krijgt de vraag voorgelegd of iemand een hoofdelijke stemming wil 

over de herbenoeming van Roel Vester. Dit blijkt niet het geval en daarmee is Roel Vester herkozen als 

bestuurslid. 

(5) Arie geeft het woord aan Remco Korzeniewski voor het vaststellen van het jaarverslag 2021.  



 

 

De afgelopen weken en vooral dagen in de aanloop van vandaag was voor mij privé zakelijk als ook 

verenigings technisch enorm druk. Gezien mijn andere activiteiten en werkzaamheden ben ik in 2020 

het avontuur aangegaan bij pro patria met wetenschap dat ik natuurlijk een rol zou hebben binnen het 

bestuur op de achtergrond eigenlijk de rol die Angela nu een beetje aan het vervullen is, oftewel het 

oppakken van activiteiten die ineens spelen, zoals bijvoorbeeld de coronamaatregelen die toen kwamen 

of het zoeken naar aanvragen van subsidies. Het was daarom ook bij mij niet voorzien om de rol van 

penningmeester op te nemen. Om de continuïteit binnen de vereniging en ook binnen bestuur te 

waarborgen en op dat moment ook niemand anders op stond, heb ik uiteindelijk maar besloten om de 

rol op me te nemen. 

Helaas stap je dan in op het moment dat we in de vereniging nog volop bezig zijn met het oprapen van 

de scherven naar aanleiding van 2021 met een boekjaar in een nieuw boekhoudprogramma. Voorheen 

hadden we een ander boekhoudprogramma en dan ben je eigenlijk ook wel wat tijd kwijt om al die 

boekhoudstromen die ooit opgezet zijn door Angela samen met de administrateur en ook om All United 

te doorgronden. 

Om dan eigenlijk te komen tot de jaarrekening van 2021. Weer een uitzonderlijk jaar met heel veel 

corona. Heel veel uitzonderlijke posten en heel eerlijk, als we eens gaan kijken naar het totale proces die 

we doorlopen hebben voor 2021 en ook deze ALV, dan moet ik ook eerlijk bekennen dat het niet de 

schoonheidsprijs verdient, want normaal gesproken zou een jaarrekening natuurlijk binnen 6 maanden 

na afsluiten van het jaar gepresenteerd worden.  

We hebben namelijk ook gekozen om niet een uitgebreid jaarverslag te maken, omdat we in 2021 

omgerekend 5 maanden effectief open zijn geweest. We vonden het eigenlijk niet op gepast om 

eigenlijk allerlei zaken te vieren, terwijl 80% van de vereniging wijze van spreken onder de 

coronamaatregelen gebukt gingen.  

Ik weet niet of alles duidelijk is, maar we zijn het jaar negatief afgesloten met € 18.000.  

Gelukkig hebben we nou ja, zoals u waarschijnlijk hebt kunnen zien een coronasteun kunnen aanvragen 

bij de overheid.  

Een vraag van Adri: Zoals je net zegt, is maar effectief 5 maanden gebruik kunnen maken van de 

accommodaties Als ik naar het financiële overzicht kijk, dan is de bij turnen aanmerkelijk meer 

kaderkosten en ook huurkosten voor turnen niet die 5 maanden hebben zij meer kunnen trainen gezien 

die bedragen die aanmerkelijk hoger zijn dan bij de inkomsten staat? 

Remco: Ik vind het een hele legitieme vraag. Ik wil hem graag ook verduidelijken. Het heeft ermee te 

maken dat we bij turner de grootste groep mensen onder contract hebben staan en wij gedurende de 

coronatijd verplicht trainers hebben door moeten betalen. Vandaar ook dat die posten ook opgevoerd 

zijn en dan zie je dus inderdaad dat daar een grotere kostenpost staat bij turnen hetzelfde alsook 

zaalhuur. De afdeling zit over het algemeen natuurlijk in Gymworld en heeft daar natuurlijk ook wel wat 

hogere prijs ten opzichte van de wijk zalen in dit geval 

Voor het doorbetalen van onze trainers daar hebben we coronasteun voor gekregen, dus die € 57.000. 

Maar goed, dat is hard gezegd een schijntje tegenover de daadwerkelijke kosten die we hebben 

gemaakt.  



 

 

Adri: Maar dat je trainers door moet betalen, dat begrijp ik. Maar die zaalhuur, die is toch wel 

aanmerkelijk meer? Moet je die dan ook doorbetalen? Heeft de gemeente daar niet een korting op 

gegeven in feite op alle zalen, dus ook op het gebeuren aan de Amerika weg? 

Remco: De gemeente heeft alle zalenhuren die wij niet hebben gebruikt kwijtgescholden. We hebben 

alleen maar een factuur gekregen voor de zaalhuur die we daadwerkelijk gebruiken. Gymworld is van 

maandag tot en met zondag bezet, dus op de momenten dat wij dus inderdaad gebruik hebben gemaakt 

van Gymworld en dan hebben we het over 2 zalen voor turnen. Die zijn ook volledig bezet, dus van een 

uur of 5 tot en met een uur of 10  a € 31 per uur. Dus dan kan je heel snel uitrekenen van dat het toch 

een aantal uren zijn geweest.  

Ik denk dat dit ook gelijk een mooie brug was naar de kosten. Ook met de subsidie wat ik aangegeven 

heb, we hebben de TAS zo aan kunnen vragen voor het kader. De TASO met name bedoeld voor 

amateursportverenigingen die geen gebruik hebben kunnen maken van de welbekende NOW, waar wij 

helaas geen gebruik van hebben kunnen maken.  

Met die twee subsidies hebben we het verlies behoorlijk beperkt weten te houden. Desalniettemin vind 

ik een verlies van € 18.000 nog wel behoorlijk. 

De controle van de jaarrekening. Normaal gesproken is het zo dat een kascontrolecommissie de 

jaarcontrole doet van de jaarrekening of In de ledenraad in dit geval. Nu hebben wij te maken met een 

uitzonderlijke situatie, waarbij we zowel geen kascontrolecommissie hebben, want die is opgeheven na 

de laatste ALV. Met het oog op het feit dat wij een ledenraad zouden hebben rond  deze tijd en op dit 

moment hebben wij ook geen ledenraad waardoor er dus geen daadwerkelijke controle door een van 

deze twee instanties heeft plaats kunnen vinden.  

Op de achtergrond zijn we daarom bezig geweest om te kijken of een accountant de controle zou 

kunnen doen. De kosten die daar tegenover staan waren eigenlijk ook wel astronomisch en ze nemen 

niet iedereen aan op dit moment. Verder wachten we nog op een offerte, dus hebben we uiteindelijk 

gebruik van de niet gewenste uitzondering om als bestuur inderdaad de jaarrekening goed te keuren.  

Vraag van Jasper: Waarom er gezien de negatieve balans toch een accountantskantoor wordt gevraagd. 

En waarom wordt er niet gewoon de vraag aan de leden gesteld om alsnog een kascommissie in te op te 

richten om die controle te doen? 

Remco: Het accountantskantoor hebben we net name gedaan omdat we die uitzondering niet hadden 

en waarom uiteindelijk niet voor gekozen hebben om een kascontrolecommissie bijeen te  roepen. Dat 

moeten we ons als bestuur ook aan aanrekenen dat dat in de tussentijd niet is gedaan. Ik heb er ook 

geen goed excuus voor op dat moment of uitleg. 

Jasper: Wordt er in december dan alsnog een controle gedaan door een kascommissie. Je kunt tussen nu 

en de volgende vergadering natuurlijk altijd nog een oproep doen, of er mensen zijn die bereid zijn om 

In de kast controle plaatsen nemen.  

Remco: Theoretisch is dat inderdaad mogelijk. Er is Alleen één grote uitdaging, is dat wij voor 2023 met 

een enorme financiële uitdaging gaan zitten. Dat wil zeggen dat we in de laatste weken van dit jaar ons  

druk moeten bezighouden met die financiën om het in 2023 rond te krijgen.  



 

 

Dat heeft er met name mee te maken dat er een verwachte zaalhuur verhoging zit van te verwachten is 

van 14,5% bij de gemeente, wat effectief € 24.000 aan kosten met zich meebrengt voor het nieuwe jaar.  

Dus Dat is omgerekend € 2.000 extra zaalhuur kosten per maand. En we dus eigenlijk alle tijd nodig gaan 

hebben om het voor 2023 rond te krijgen, plus het gat wat er nu al elke maand hebben. 

Maar het is sowieso mogelijk, al dan niet bij wijze van spreken om het in december te doen. Dat we dat 

dat altijd op een ander moment bij wijze van spreken in januari zou plaats kunnen Het is aan deze ALV 

om hiertoe te besluiten. Het kan namelijk ook zo zijn dat we In de tussentijd wel bijvoorbeeld een 

ledenraad hebben en dat de ledenraad hier  inderdaad in mee kan gaan kijken. 

Vraag Adri: Even daarop aansluitend die vergadering van december, kan die niet weer een keer live 

gehouden worden?  

Michiel: Dat is een vraag die ik al een keer eerder heb gehad via de mail. Iemand die dus inderdaad niet 

bij deze vergadering wilde zijn, omdat die hem live wilde hebben. Wat mij betreft zou dat best kunnen. 

Ik denk dat het bestuur dat prima vindt om te doen. Alleen dat vraagt wel organisatie en die ik dan ook 

wel graag over wil laten aan mensen die of in deze vergadering zitten. Om als bestuur dit ook erbij te 

pakken is dan net even te veel, terwijl dit heel goed gedaan kan worden door vrijwilligers. 

Adri: Ik ben er één van, want Ik ben graag live en ik hoop dat er meer enthousiaste mensen zijn die even 

mee willen helpen, want lijkt me toch niet zo erg ingewikkeld als jullie de agenda samenstellen en 

zeggen waar het gehouden kan worden, dan denk ik dat dat toch mogelijk moet zijn. Ik ben in ieder 

geval bereid de helpende handjes te bieden. 

Jasper vraagt om eerst de jaarrekening vast te stellen. 

Arie bevestigt dit. 

Michiel geeft aan dat er een stemming klaar staan. Die stelt dat de ALV van 15 november hierbij het 

financieel jaarverslag vaststelt met 3 keuzes, eens oneens of blanco. 

De uitslag is als volgt: 23 stemmen, waarvan 15 eens, 2 oneens en 6 blanco. Daarmee is het jaarverslag 

vastgesteld. 

(6) Dan hebben we de aankondiging van de AV in december. Dat is de algemene ledenvergadering voor 

de begroting van 2023. En die willen we houden op 12 december. En dan weer 's avonds om 20.30. 

We gaan kijken of dat het live te doen is. Als zich daar mensen voor aan willen melden heel erg graag. 

Er moet gekeken worden of er ruimte is in het rooster van Gymworld. Anders verschuift de ALV later in 

de week. 

Ada: Gebruik het Streekblad om nieuwe leden binnen te halen door ook aandacht te hebben voor de 

breedtesport. 

Michiel: We hebben inmiddels drie keer een paginagrote advertentie geplaatst in de Sportkrant van het 

Streekblad. Hierbij kregen we nog een extra halve pagina redactioneel. Dit zorgt voor extra leden. Maar 

het is zeker belangrijk om aandacht te hebben voor de gymsporten die extra leden kunnen gebruiken. 

Adri vraagt hoe het staat met nieuwsbrieven. 



 

 

Michiel: Dat is inderdaad altijd een punt van aandacht. Ik ben ooit een keer ergens In de 2020 heel 

enthousiast begonnen om dat elke maand te doen. Maar dat is bijna niet vol te houden, omdat zodra  er 

een geplaatst is, je alweer volledig focus moet leggen op de volgende 

En dat is eigenlijk te vaak, dus ik zou hem liever zo rond de 4 keer per jaar uit laten gaan. Alleen op dit 

moment verschijnt de nieuwbrief niet regelmatig.  

Jasper: Hoe zit het met de contributie? Dit jaar of komend jaar moet ik eigenlijk zeggen, 2023. Wordt 

daar nog verhoging verwacht of blijft het gewoon zoals het nu is? 

Arie: Die vraag die die gaan we beantwoorden, denk ik op het moment dat we met de begroting 2023 

bezig zijn. Dus eigenlijk bij de volgende algemene ledenvergadering.  

Maar het is wel zo dat aan de kant van de kosten er een behoorlijke stijging te verwachten is. Dus dat zal 

automatisch een zijn weerslag hebben op de leden en op de contributie. Alleen hoe en hoeveel? Dat zijn 

we nog aan het berekenen. 

Ada: Ik wilde nog even terugkomen op die op het ledenaantal. Hans van zetten geeft op het ogenblik 

gymles bij zijn dorpje, waar hij ook voorzitter is geworden van de vereniging 

En hij schreef In het streekblad en hij benadrukte het belang van kleutergym. En twee weken later had 

hij het dubbele aantal kleuters op zijn les. Ik stel voor dat we niet alleen wedstrijden in het streekblad 

zetten, maar juist de goede dingen, de gewone kinderen, de gewone kleuterlessen. En met foto's erbij 

en dat zal best heel wat nieuwe kleuters doen komen naar Pro Patria. 

Arie: Die die nemen we mee. Dankjewel. Ik weet dat Hans heel goed werken aan het doen is daar aan de 

bovenkant van Nederland en Ik heb hem daar nog over gesproken. 

Ik zie nog een berichtje in de chat verschijnen:  

“Zet de assistenten cursus in een mooi daglicht” van Jasper. 

Dat is een idee om daarmee aan de slag te gaan. En er zijn wel deelnemers. Ik meen me ook te 

herinneren, maar dan praat ik even voor mijn beurt dat er wel mensen op een assistentencursus aan de 

gang zijn op dit moment. 

Dus dat we nemen het in ieder geval mee, en dan. 

 

Arie sluit de vergadering om 21:18. 

 

 


