
 

 

Verslag ALV 22 Maart 2022 
 

Arie opent de vergadering, 

De agenda wordt vastgesteld en is als volgt: 

1. Opening door de voorzitter 

2. Vaststellen agenda  

3. Uitleg contributieverhoging per 1 april 2022 en de aanleiding  

4. Stemming contributieverhoging  

5. Sluiting 

De uitleg met betrekking tot contributieverhogingen wordt gedaan door Angela. 

Dat betekent dat een lid van de vereniging die betaalt een vast bedrag aan lidmaatschapsgeld. En er is 

een stuk lesgeld en dat betaal je eigenlijk per les. Wat we willen doen is dat lidmaatschap geldt wel echt 

wel sterk verhogen. Dat gaat naar € 9,50 voor tot en met 15 jaar en 65+ en  € 12,50 voor overige leden. 

Dit is een verhoging van ongeveer € 5 per maand voor volwassene en voor kinderen en 65+ € 4, 60. We 

zullen zorgen dat de leden met een Zoetermeerpas niet boven de limiet van de Zoetermeerpas per jaar 

uit zullen komen. 

Het bedrag per lesuur zal gelijk blijven op die € 9. 

Verder gaat iedereen gewoon per maand € 5 meer betalen. 

 

Dan gaan we het over de wedstrijdsport turnen hebben. Vooral de wedstrijdsport turnen zien we dat 

daar een correctie nodig was. De aanpassing wordt eigenlijk per uur trainen, komt er per uur € 1 bij, dus 

als je 7 uur traint vroeger betaalde je voor de eerste 7 uur € 11 per uur. Dat wordt nu € 12 per uur. 

De andere aanpassing wordt voor de turnsters die meer dan 20 uur trainen. Dat was vroeger gratis. Dat 

gaat nu tot 22 uur doorlopen dus voor ook voor het uur 21 en 22 betaal je dan € 6 per uur. 

Daarnaast hebben we met evenementencommissie van turnen afgesproken dat ze gaan proberen door 

middel van sponsoring en het organiseren van evenementen ongeveer € 2.500 per maand aan extra 

inkomsten bij het dragen. En dit is ook Valerie waar jij over sprak. Ik denk dat Iedereen die wil helpen 

ook om dit geld binnen te halen ook contact met ons op kan nemen, zodat we daar ook samen aan mee 

kunnen werken. 

Op 10 april staat er een sponsoractie gepland. En daar hopen we dan ook gewoon een goed aantal 

donaties binnen te halen voor de vereniging. 

Dat is turnen. Dan hebben we Natuurlijk ook een afdeling trampoline. 

Daar komt het eigenlijk op hetzelfde neer. De eerste 5 uur dat er gesport wordt de contributie € 12 per 

uur in plaats van € 11 per uur. En ook de afdeling trampoline zal eigenlijk relatief wat meer voor de 



 

 

grootte van de afdeling,  maar die gaan € 1.000 per maand proberen binnen te brengen door sponsoring 

en organiseren van evenementen. 

En ik zeg wel proberen, maar ik weet dat beide afdelingen eigenlijk voor de komende maanden deze 

evenementen en acties al gepland heeft. En het zijn niet onrealistische bedragen of nummers die die uit 

de lucht gegevens zijn. Daar is echt een concreet plan dat bij de afdeling hebben voorgelegd om dit te 

gaan doen. 

Nou, wat gebeurt er dan? Want toen, toen had je wel leuke maatregelen. Maar wat betekent dat dan 

voor de inflow van ja van het geld hè, volgende maand? Nou, Als we dit gaan doen, dan kan je dat heel 

mooi in al je slides invoeren. Dan hebben Remco en ik mooie middag aan besteed. Maar wat er dan 

gebeurd is, dan veranderen eigenlijk je inkomsten door contributies naar € 37.000. 

Zelfs met de afschrijving van debiteuren kom je op € 33.300 met de extra inkomsten door wedstrijden 

en evenementen en € 3.500 per maand erbij. Dat betekent dat je op € 36.800 zit. Nog steeds de 

uitgaven van € 40.000. Hou je nog steeds een verlies over van € 3.500, maar we hopen ook dat we die 

periode tussen april en augustus heel hard kunnen gebruiken om een herstructurering te gaan houden 

van de vereniging dus echt om goed te kijken naar waar kunnen we ook kosten besparen. 

Waar kunnen we Misschien lessen samenvoegen? Waar kunnen we dingen handiger en efficiënter 

doen? Maar ook omdat we nu toch uit de coronaperiode zijn toch ook heel hard in te gaan zetten om nu 

eindelijk die nieuwe leden die we echt wel kunnen werven toch ook echt binnen te halen en binnen te 

houden.  

We zitten echt in een periode waar we, waar we toch echt nodig een aanpassing moeten gaan doen en 

zorgen dat we niet die grote verliezen per maand blijven draaien. We hebben natuurlijk heel veel 

scenario's doorgerekend en bekeken.  

Michel Zwagerman: Ik begrijp de context en ik begrijp ook de inhoud wat ik hier in wel mis is, de hele 

onderbouwing hoe we in deze financiële situaties zijn. 

Angela: Er zijn meerdere dingen die allemaal inderdaad aangepakt hadden kunnen worden of aangepakt 

zijn en soms misschien niet liepen. Hoe gedacht was dat het ging lopen en misschien goed om te weten. 

We hebben zo lang mogelijk geprobeerd om geen contributieverhoging door te voeren om gewoon het 

zo te houden, ook met een mogelijke fusie In de achterhoofd. 

We hebben daardoor bijvoorbeeld door alle overheidssubsidies aan te vragen. Best wel lang hebben we 

het vol kunnen houden met een relatief lage contributie, zonder dat we in jaren hebben hoeven 

verhogen.  

Ik denk dat we met zijn allen begin dit jaar rond september stonden en ging ik kijken naar. Hoe loopt het 

nu met corona en hoe denken we na over de toekomst. Ik denk dat wij eind zomer dachten “We gaan 

dit redden.” We hebben fantastische trainers. Er zijn vaccinaties, dit moet ons allemaal gewoon lukken, 

we hebben een mooi gebouw, dit gaat lukken. 

Maar toen kregen we verschillende lockdowns.  En als je kijkt naar de instroom van leden, die is gewoon 

niet gekomen in september vanwege een lockdown gelijk de maand erna dus iedereen die een proefles 

deed die is geen lid geworden. 



 

 

Misschien dat hat laat komt, Ik denk dat we allemaal heel hard hebben geprobeerd om dit niet te 

hoeven doen, zodat we gewoon nu een mooi verhaal hadden. 

Steven: Ik sluit me aan bij de vragen van die zojuist allemaal gesteld zijn. Ik vraag me af wat er nou 

gebeurd is tussen eind oktober, begin november en ergens midden februari. Wat is in die korte periode 

veranderd?  

Angela: Er zijn een aantal dingen die we misschien meer moeten toelichten. Arie kan iets over de 

ledenraad vertellen en over de fusie, want ik geloof dat anders blijven we die rond spelen.  

En ook nu aangepaste begroting, want die van 2022, die in november vastgesteld is door het bestuur. 

Er zijn veel bewegende onderdelen geweest, waarbij we even gewacht hebben om een nieuwe te 

maken. En, dat heeft nu te maken met de contributieverhoging of dat doorgaat of niet. En dan maken 

we een nieuwe waar we mee verder kunnen. Ik heb nu geen nieuwe begrotingen voor te leggen en Ik 

heb ook nog niet gecontroleerde cijfers van 2021, omdat hij nog gecontroleerd moet worden. 

En een indicatie voor 2021. We komen op een verlies uit, maar niet heel groot omdat we dus de kosten 

of de misgelopen inkomsten hebben kunnen weten te compenseren met de subsidies vanuit de 

overheid. 

We hebben ruim € 60.000 aan overheidssubsidies binnen gekregen vorig jaar. 

Barry: Ik heb een beetje hetzelfde gevoel als de voorgaande sprekers. Waar staan we dan nu met CGV? 

Kijken naar sponsoring, hoe gaan we dat doen, wat hebben wij met zijn allen aan te bieden?  

Angela: Er zijn heel veel dingen die we aan moeten passen, die we misschien vanuit het verleden 

hebben gehouden. We hebben een nieuw systeem gekregen waar we allemaal mee moesten leren, 

werken waar dingen net niet helemaal zitten zoals we willen. Er zijn heel veel dingen waarvan we 

denken, dit moeten we aanpakken, aanpassen, veranderen en wat ik echt wil doen is deze periode nu 

tussen april en de zomer gebruiken we om daar daarmee aan de slag te gaan, samen met de afdelingen 

en de trainers. 

De reden waarom we altijd laag waren, was omdat we hem graag gelijk wilden houden aan CGV, maar 

we redden het gewoon niet in vergelijking met andere verenigingen binnen Zoetermeer en andere 

turnverenigingen.  

Verschillende aanwezigen uitten hun zorgen over de situatie die ontstaan is en verschillende ideeën 

worden geopperd om meer leden te werven. Ook andere adviezen zijn door aanwezigen met het 

bestuur gedeeld. 

Uiteindelijk wordt de aanpassing van de contributie in stemming gebracht. 

38 Mensen namen deel aan de vergadering. De uitkomst van de stemming was 30 voor, 3 tegen en 1 

blanco waarmee de aanpassing van de contributie aangenomen is. 

Arie bedankt iedereen voor het uitbrengen van zijn en of haar stem en geeft aan dat de aanpassing 

wordt gecommuniceerd met de leden. 

Arie bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en voor de inbreng en betrokkenheid bij de vereniging. 


