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Notulen van de Algemene Leden Vergadering, welke werd gehouden op 

dinsdag 15 april 2014 in ’t Spilbroek aan de Bleekenweg te Neede. 

 

Aanwezig: 6 bestuursleden, 2 technische leiding, 2 leden van de 

kascommissie en 3 leden. 

Afwezig met kennisgeving: Hetty Harderwijk, Betty Florijn en Dorieke Kerkdijk. 

 

 

1. Opening vergadering. 

Henny Lodeweeg opent de vergadering en heet een ieder van harte 

welkom.  

 

2. Notulen van ALV van maandag 23 april 2013. 

Deze zijn gepubliceerd op de website en liggen nog ter inzage op tafel. 

Er zijn geen op- of aanmerkingen en de notulen worden ongewijzigd 

vastgesteld. 

 

3. Jaarverslag van de secretaresse. 

Henny leest het verslag voor. Er wordt opgemerkt dat we 23 oktober 

een proefles free running hebben gehad en dat we in december nog 

pietengym hebben gehad. Verder wordt het verslag vastgesteld. 

 

4. Financieel verslag van de penningmeester. 

Het financieel verslag laat een negatief saldo van € 1.459,00 zien. De 

sociale lasten waren meer dan begroot. Er is een verzekering te laat 

opgezegd, er zijn meer vrijwilligers ingezet die meer kosten met zich 

meebrengen. Ook de contributie is lager doordat er een terugloop is in 

leden. Daar staat tegenover dat de huur van de zalen minder was en 

de contributie van de bond ook lager. 

De contributie van 2013 was verkeerd begroot door de ouder en 

kindgym. Alleen voor het kind wordt contributie gevraagd maar voor 

de ouder moet wel bondscontributie worden afgedragen. We hebben 

nu besloten de ouders niet meer aan te melden zodat we hier een 

kostenbesparing hebben. De nieuwe ouders worden niet aangemeld 

en de bestaande gefaseerd uitgeschreven. 

Er wordt gevraagd hoe het zit als de ouder iets overkomt, want dat was 

de reden dat ze destijds wel werden aangemeld. We hebben alle 

verzekeringen nagekeken en de verzekering van de KNGU is een 

secundaire verzekering. Dat wil zeggen dat deze alleen uitkeert als er 

geen andere verzekering is die uitkeert bij schade. Oma die een keer 

meegaat is ook niet verzekerd. Alle vrijwilligers zijn ook bij de gemeente 

verzekerd waardoor deze ook niet onder de verzekering van de KNGU 

vallen. 
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Voor 2014 hebben we de sponsoring toegevoegd. De subsidie wordt 

ieder jaar minder. Volgens de begroting zullen we dan 2014 positief 

eindigen. 

We stellen voor de contributie met € 0,25 te verhogen (€ 12,50 wordt € 

12,75 en € 14,75 wordt € 15,00). 

We zullen ook zorgen dat we er activiteiten bij krijgen. Voor de free 

running hebben we nu 30 tot 37 kijkers gehad. Als hiervan de helft over 

blijft zijn we blij. We hopen op 2 nieuwe groepen. 

Bij de kleutergym wordt actief leden geworven. Er is een krimp in ons 

ledenbestand. Ook zullen we naar de lagere scholen een werving 

uitdoen, echter niet alle scholen willen meewerken. 

De sportweek levert niets op (er zijn zelfs al verenigingen die niet meer 

meedoen om deze reden). Alle scholen worden nu benaderd door de 

sportfederatie met de sportimpuls. We zullen eerst afwachten wat hier 

uitkomt. 

 

Het verslag wordt, na uitleg van de penningmeester door de leden 

goedgekeurd. 

 

5. Verslag van de kascommissie.  

Dhr. Ten Els en Mevr. Kettering. 

Dhr. Ten Els neemt het woord. Ze hebben alles gecontroleerd en het 

klopte exact. Het zag er keurig uit. Betsy bedankt. 

Jose Kettering zit nog een jaar in de kascommissie. Wie wil haar helpen? 

Anny Bruntink bied zich aan. 

 

 

 

6. Begroting 2013. 

Deze is uitgebreid bij punt 4 besproken. Verder waren er geen op- of 

aanmerkingen en is de begroting hierbij aangenomen. 

 

7. Bestuursverkiezing. 

We hebben nog steeds geen voorzitter. We moeten nu roeien met de 

riemen die we hebben. We zouden eventueel een lijst kunnen maken 

met namen van mensen die ergens willen helpen. Hierover zal t.z.t. nog 

een brief of mail de deur uitgaan. 

Aftredend en herkiesbaar zijn Henny en Mark. Er zijn geen 

tegenkandidaten en door het geringe aantal aanwezigen heeft het 

geen zin een stemming te houden. Beide gaan gewoon nog 3 jaar 

door. 

 

8. Contributieverhoging. 

Deze is ook al besproken bij punt 4. De contributieverhoging is akkoord.  
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9. Mededelingen van het bestuur. 

Lisette Waanders heeft een jaar stage gelopen. Ze heeft besloten geen 

voorzitter te willen worden en de gym is ook eigenlijk niet echt haar 

ding. Doordat het bestuur alle hulp kan gebruiken is ze blijven hangen. 

Ze wil wel nog in het bestuur blijven om te helpen met de ledenwerving 

etc. Dit aanbod nemen we dan ook graag aan. 

 

10. Rondvraag. 

 Er zijn nogal wat opmerkingen over de uitvoering: 

o Er waren geen programmaboekjes. Nee dat klopt, er waren 

ladyspeakers. 

o De loterij ging niet goed. 

o Er was te weinig koffie en ook de tappunten moeten anders. 

Hier wil Anny volgend jaar wel mee helpen. 

o Er zijn veel mensen binnengekomen via het zwembad. Deze 

hebben geen entree betaald. Hier moet de volgende keer 

beter op gelet worden. 

We zullen deze punten meenemen bij de evaluatie van de 

uitvoering. 

  Hoe zit het met de Dumasweg? Blijft dit lokaal bestaan? Er is 

veel contact geweest met mevr. .Pelgrom van de gemeente 

maar duidelijkheid hebben we nog steeds niet. 

 Er werd nog een vraag gesteld over een lid. Hierop is een 

passend antwoord gegeven. 

 

 

11. Sluiting 

Om 21.15 uur sluit Henny de vergadering en wenst een ieder veel 

sportplezier. 
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