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1. Opening/vaststellen agenda 
De voorzitter opent de vergadering om 20.35 uur en heet iedereen van harte welkom. Hij geeft 
aan verheugd te zijn met de opkomst.  
De agenda wordt zonder wijzigingen aangenomen.  
 

2. Mededelingen 
Dit jaar vieren we als vereniging een 3-tal jubilea in de Technische Leiding. Dit betreft Anke 
Graumans en Debby Geelen (die beiden afgelopen seizoen hun 12½ jarig jubileum hadden) en 
Ursula Biemans (die dit heugelijke feit dit seizoen beleeft). De voorzitter wijst op hun 
verdiensten en geeft aan dat hier met de TL in de loop van dit seizoen op feestelijke wijze bij 
stilgestaan zal worden.  

 
3. Notulen ALV 17 december 2014 

Ter vergadering zijn, op verzoek van een aantal aanwezigen, kopieën verstrekt van de notulen.  
Er wordt gevraagd of er niet standaard geprinte exemplaren verspreid kunnen worden. De 
voorzitter geeft aan dat het beleid van de vereniging is om nog zo min mogelijk papier te 
gebruiken (en zeker niet voor massale verspreiding), maar dit zoveel mogelijk digitaal te doen. 
Hierbij wordt aangegeven dat indien leden voorafgaand aan de vergadering een afschrift willen 
ontvangen, dit altijd mogelijk is – echter alleen op verzoek.  
 
De notulen van de vergadering van 17 december 2014 worden goedgekeurd, en daarmee 
vastgesteld. Zij zullen in verband hiermee door de voorzitter/secretaris worden ondertekend.  
 

4. Financieel verslag penningmeester / kascontrolecommissie 
De penningmeester geeft uitleg bij de jaarcijfers. In lijn met de begroting, heeft afgelopen 
seizoen geresulteerd in een klein verlies.  
 
Voor wat betreft de kascontrolecommissie is een verslag ontvangen, ondertekend door mevr. 
Langenberg naar aanleiding van de uitgevoerde controle. In dit verslag wordt het voorstel 
gedaan de penningmeester te dechargeren. 
Naast mevr. Langenberg, bestond de kascontrolecommissie nog uit een lid (mevr De Winter). 
Ten tijde van de planning van de kascontrole is gebleken dat zij inmiddels geen lid meer was 
van de vereniging en ook niet langer in de gelegenheid was deze controle uit te voeren.  
   
Omdat de kascontrolecommissie uit minimaal 2 leden dient te bestaan is de vergadering, 
geconfronteerd met bovenstaand feit, gevraagd of zij uit haar midden alsnog een 2e lid wilde 
aanwijzen om een controle uit te voeren. Daarop werd door meerdere aanwezigen aangegeven 
dat men zeer veel vertrouwen had in mevr. Langeberg en de vraag of de vergadering wellicht 
met uitsluitend het verslag van mevr. Langenberg ik kon stemmen. Vanuit de vergadering 
kwamen geen aanmeldingen voor de kascontrolecommissie.  
Hierop is door de voorzitter aan de vergadering gevraagd of zij bij wijze van hoge uitzondering 
in kunnen stemmen met een verslag van de kascontrolecommissie dat slechts door 1 persoon is 
ondertekend, en of de vergadering de penningmeester decharge verleent. Beide voorstellen zijn 
door de vergadering, onder dankzegging aan mevr. Langenberg en de penningmeester, 
unaniem aangenomen.  
  
Voor wat betreft de benoeming van de kascontrolecommissie voor het seizoen 2015-2016 (en 
verder) zijn geen aanmeldingen ontvangen. Ook ter vergadering zijn geen leden bereid 
gevonden zitting te nemen in de commissie.  
In verband hiermee heeft de voorzitter de vergadering verzocht het bestuur te mandateren 



minimaal 2 leden voor de kascontrolecommissie aan te zoeken (onder meer via een oproep op 
de website). De vergadering heeft unaniem ingestemd met dit voorstel. Dit betekent dat het 
bestuur leden voor de kascontrolecommissie zal aanzoeken en namens (met mandaat van) de 
ALV zal benoemen.   

 
5. Aanpassing bestuur  

De voorzitter licht het voorstel toe om het bestuur uit te breiden van 4 naar 5 leden, en verzoekt 
de vergadering hier mee in te stemmen.  
Daarnaast wordt voorgesteld om, indien met uitbreiding wordt ingestemd, Hanneke Brooijmans 
te benoemen tot bestuurslid. Hanneke, die momenteel deel uitmaakt van de Technische Leiding 
en binnenkort met zwangerschapsverlof gaat, zal dan na haar zwangerschapsverlof toetreden 
tot het bestuur en stoppen als lid van de TL.   
De vergadering stemt unaniem in met beide voorstellen, en feliciteert Hanneke met haar 
benoeming (medio 2016).   
 

6. Doelstelling en plannen seizoen 2015-2016 
De voorzitter geeft aan dat het bestuur de ingezette koers wil vasthouden – dat wil zeggen een 
laagdrempelige vereniging met een breed aanbod van bewegingsactiviteiten met een 
ledenaantal van 600 à 700.  
Mede gelet op het feit dat de afgelopen steeds een (beperkt) verlies is geleden zal komend 
seizoen extra aandacht worden gegeven aan het beperken van kosten en genereren van (extra) 
inkomsten. In dit verband wordt onder meer gewezen op de Grote Club Actie, deelname aan 
een plaatjesactie van AH Pollemans. Daarnaast zullen al de lessen motorische vorming worden 
gestaakt. Vanwege het blijvend zéér beperkt aantal leden van deze groep – ondanks herhaalde 
inspanningen vanuit bestuur en TL – is met pijn in het hart vastgesteld dat het in stand houden 
deze groep financieel niet langer verantwoord is. In plaats hiervan zal een ‘springgroep’ worden 
opgestart (een turngroep die zich toelegt op sprongen).  
Daarnaast wordt het voorstel gedaan om nog dit seizoen een VOG-plicht in te voeren voor het 
bestuur, de Technische Leiding (en hulpen van 18 jaar en ouder). Hiertoe zal de vereniging zich 
aanmelden voor deelname aan het door de overheid beschikbaar gestelde ‘gratis VOG 
programma’. De voorbereiding hiertoe zijn inmiddels in volle gang.  
 
De vergadering stemt in met deze plannen.  

 
7. Begroting (en vaststellen contributie) 

De penningmeester geeft uitleg bij de begroting voor het seizoen 2015-2016.   
 
Om de begroting ook richting de toekomst sluitend te krijgen, en gelet op het feit dat pas in 
november 2016 een volgende (reguliere) ALV gepland wordt, wordt reeds nu het voorstel 
gedaan om de contributie met ingang van de eerste contributie-periode in het volgend seizoen 
(dus per september 2016) te verhogen met 2,5%.  
  
De vergadering vraagt zich af of een dergelijke verhoging toereikend zal zijn om een sluitende 
begroting te bewerkstelligen. Na enig overleg daarover wordt besloten tot stemming over te 
gaan. Het voorstel is de begroting voor het seizoen 2015-1016 aan te nemen en per september 
2016 een contributieverhoging van 2,5% door te voeren. De vergadering stemt unaniem in met 
deze voorstellen.  
 

 8. Rondvraag / sluiting  
De aanwezige leden merken op dat zij erg blij zijn met de komst van Agata Boot als lid van de 
TL.  
Agata vraagt of de vereniging een calamiteitenplan heeft. Hiermee doelt zij op een plan dat 
weergeeft wat er gedaan moet worden indien er tijdens een les een calamiteit op treedt. Zij 
heeft een dergelijk plan gemaakt voor haar groep en bied aan dit breder uit te zetten. De 
vergadering en het bestuur omarmen dit voorstel. Tijdens de komende vergadering van het 
bestuur met de Technische Leiding zal dit onderwerp op de agenda gezet worden.  
 
Nadat is vastgesteld dat er geen verdere punten zijn voor de rondvraag, sluit voorzitter de 
vergadering om 21.30 uur.  
  
 
 

 


