
Notulen Algemene ledenvergadering 12 april 2021 

 
1. Opening 
Simone Veenstra (voorzitter) opent de digitale vergadering van het sportjaar 2020 om 19:30 uur en 

heet de aanwezigen van harte welkom.  
Er waren … leden aanwezig. 

2. Vaststellen agenda 

Simone heeft het huidige bestuur voorgesteld: 

 Simone Veenstra (voorzitter) 

 Anja Plas (secretaris) 

 Barbara Sens (penningmeester)  

 Vacant (algemeen lid) 

 Vacant (algemeen lid) 
 

2. Mededelingen 
 
Afscheid en welkom trainers en vrijwilligers 

In 2020 hebben we afscheid genomen van: 

 Elise Duinkerken, trainer Zumba en Jumping 

 Tim Sibom, trainer Freerunning 

 Marissa Bol, Marleen Bol en Dorien Heller zijn gestopt binnen de activiteitencommissie. 

 
Nieuwe aanwinsten in 2020 zijn: 

 Lisanne Pals, ze was al stagiaire binnen turnen en geeft nu gymles op de maandag aan de 

twee jongste groepen. Ook zal Lisanne andere uren kunnen opvangen bij ziekte.  

 Belinda de Jonge, trainer Zumba en Jumping 

 Ken Beijering, trainer freerunning 
 

Vrijwilligers 
Het bestuur was ook in 2020 erg blij met het aantal vrijwilligers dat zich structureel inzet voor de 
vereniging en het bestuur ontlast in hun taken.  

Mirel Lambers die ondanks dat haar kinderen geen lid meer zijn nog steeds zorg draagt voor 
zaalbeheer. Jennie Wassink voor mail en ledenadministratie.  
En de activiteitencommissie met zijn leden; Melanie Hovenkamp, Sandra de Roo, Marjolein Prins en 

Ingrie Rabbers. 
 
Samenwerking met scholen/externe partijen 

 In 2020 zijn er weinig samenwerkingen van de grond gekomen, dit is inherent aan Corona.  
Wat we wel hebben gedaan is het maken van een videoopname met van der Werf Production 
voor het maken van een video van de Jerusalema challenge.  

 

 School de Spil en de 4-Sprong hebben positief gereageerd op de vraag of we gebruik mogen 
maken van hun schoolplein voor de buitenlessen.  

 

Corona 
Corona nam voor een groot deel beslag op het jaar 2020. 
De vereniging heeft waar mogelijk zoveel mogelijk de lessen gecontinueerd door buiten te sporten en 

later ook na een opstartfase de online lessen. Het bestuur is trots op de trainers die deze taak zo goed 
hebben opgepakt en er het beste van hebben gemaakt.  
Vanuit de leden is er veel steun geweest doordat het grootste deel van de leden hun contributie zijn 

blijven doorbetalen. Binnen deze vergadering willen we hier echt nog even bij stil staan en nogmaals 
onze dank hierover uitspreken. Feit is dat we als vereniging goed gezond zijn. Als bestuur hebben we 
gepoogd on trainers te activeren met hun groep in contact te blijven en daarnaast extra dingen aan te 

bieden met online bijeenkomsten. Opvallend en enigszins teleurstellend is dat voor activiteiten die 
voor volwassenen werden georganiseerd er geen animo was.  
 

 
 



Opleidingen 

Belinda is gestart met de AALO opleiding. Lisanne is nog bezig met de opleiding Sport aan het DC en 
binnen de KNGU met niveau 3 voor gymleider.  
 

Activiteitencommissie 
De activiteiten commissie heeft tot spijt van iedereen de paasactie moeten afblazen in 2020. 
Daarnaast is er wegens Corona geen sprake geweest van andere activiteiten.  

 
Onderlinge wedstrijden met omliggende dorpen organiseren. 
Dit blijven we om het jaar doen in 2020 heeft dit evenement niet plaatsgevonden i.v.m. Corona. 

Ook voorzien we voor 2021 dat dit niet gaat lukken.  
 
 

4.  Notulen vorige vergadering 
We lopen de gestelde doelen vanuit de vorige algemene ledenvergadering 2019 nog even door. 
 

Status gestelde doelen 2020 

 Het bestuur is uitgebreid met 2 nieuwe bestuursleden. 
Dit doel is helaas niet behaald. Als bestuur merken we steeds meer hoe kwetsbaar we zijn en 

de taken slecht kunnen verdelen. Barbara heeft aangegeven dat het voor haar niet mogelijk is 
om bestuurslid te blijven. Alle voorkomende taken zijn niet goed te dragen door drie personen, 
het vraagt veel tijd, er komt veel op ieders schouders.  

In het afgelopen jaar zijn er plaatsingen van vacatures geweest via krant en social media. Er 
is tot dusver één vraag als reactie geweest. Het heeft nog niet geleid tot versterking van het 
bestuur. Het bestuur overweegt om gezamenlijk het besluit te nemen om te stoppen. 

 

 We hebben een nieuwe aandachtsfunctionaris voor de Grote Clubactie.  
Als neventaak hebben Beau van Harteveld en Lisanne Pals de organisatie van de Grote 

Clubactie op zich genomen. Dit jaar voor het eerst ging alles online en dit is zeer goed 
bevallen.  
 

 We zijn diverse commissies gestart die het bestuur kunnen ondersteunen. 
Dit doel is helaas niet behaald. We hopen het bestuur te kunnen versterken en dan kan dit 
een vervolgactie zijn. 
 

 We hebben stappen kunnen zetten in de 3 ambities waarvoor we hebben getekend in het 
Lokaal Sportakkoord. 
Vanuit het lokaal sportakkoord hebben we door Corona geen gerichte acties kunnen 

uitvoeren. Het bestuur bereid zich nog over het tekenen voor het nieuwe sportjaar omdat het 
heel veel tijd in beslag neemt. 
  

 We zijn een vitale vereniging en hebben hiervan ondersteuning gekregen van de 
verenigingsadviseurs.  
Onze vereniging is tot dusver vitaal. We zouden graag meer willen realiseren maar ook hier 

ontbreekt het ons aan voldoende tijd.  
  

 Samenwerk ingen met andere turnverenigingen zijn gerealiseerd.  
De eerste stappen zijn gezet met de groep uit Schoonebeek. Een aantal turnsters van de 

Tuutwulp sluiten aan bij de turnlessen van G.V. Klazienaveen omdat de Tuutwulp niet lid is 
van de bond.  
We gaan ook met Turnpunt Drenthe de samenwerking verder uitdiepen. Dit heeft wegens 

Corona op een laag pitje gestaan.  
 
Wegens Corona hebben er dit jaar geen turnwedstrijden plaats gevonden. Hierdoor hebben 

we de schaarste aan juryleden minder ervaren. Opgezette acties zijn ook nog niet tot een 
verder stadium gekomen 
 

 We gaan in samenwerk ing met Dutch Gymnastics een show realiseren.  
Wegens Corona nog niet kunnen realiseren 
 



 Het aantal juryleden is verhoogd en we voorkomen inhuren van externe juryleden of 

contributieverhoging 
Wegens Corona heeft dit niet de aandacht gehad.  
 

 De vereniging beschik t over een mooie promotiefilm waarin alle takken van de vereniging 
zichtbaar zijn. 
Van der Werf productions wil deze klus wel doen. Wegens Corona is dit nog niet tot uitwerking 

gekomen. 
 

 Vrijwilligersavond organiseren (structureel) 
Wegens onvoldoende mankracht binnen het bestuur is hier nog niets mee gedaan.  

I.v.m. Corona kon er ook niets georganiseerd en had dit niet de eerste prioriteit.  
In 2019 zijn een aantal dingen besloten waar we later uitwerking aan zouden geven.  
 

- De vereniging is rendabel en financieel gezond.  
We hebben besloten in de ALV van 2019 dat een eventuele verhoging voor het nieuwe 
seizoen uit werd gesteld tot 1 januari 2021 i.v.m Corona.  

We bekijken dit na de zomervakantie 2021 opnieuw.  

5. Ingekomen stukken 
We hebben een nieuw aanbod van het lokaal sportakkoord van de gemeente Emmen. 

Het bestuur overweegt, desondanks we het een hele belangrijke samenwerking vinden met veel 
voordelen dat we dit niet aangaan. Dit heeft te maken met het feit dat er plannen geschreven moeten 
worden en het overleg tijd vraagt.  

 
 
6.  Agendapunten 

 
6a Vacature bestuur 2020 
Er is meermaals een vacature geplaatst , we hebben hiervoor gebruik gemaakt van social media en 

de krant. De penningmeester geeft aan dat ze gaat stoppen. Mocht het bestuur zich uitbreiden en 
taken verdeeld kunnen worden dan zal ze overwegen om te blijven voor puur het regelen van de 
financiën. Het bestuur heeft in het jaar 2020 een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Dit werd 

besproken in de ALV van 2019.   
We willen deze regeling nu structureel gaan inzetten en dit vastleggen in ons beleid.  
 

6b. Financiën 2020  
Barbara geeft uitleg over het boekjaar 2020 
 

Uitleg Corona en betaling leden  
 
Financiële doelen voor 2021: 

 

 Besteding van de gelden van de Grote clubactie met aanschaf van nieuwe materialen. 
Dit gaat zowel om klein materiaal als ballen, schommels, ballenpomp als om groot materiaal 

zoals uitbreiding airtrack.  

 De activiteitencommissie beschikt over een eigen bankpas zodat ze zichzelf zoveel mogelijk 
kunnen bedruipen met acties voor het bekostigen van activiteiten.  

 
 
7.   Doelen van de vereniging 

De gymnastiekvereniging heeft zichzelf een aantal doelen gesteld voor 2021 of langere termijn: 
Het grootste deel van de doelen zijn overgenomen vanuit 2020. Binnen dit jaar zijn door Corona veel 
zaken niet gerealiseerd. Omdat het bestuur ook een minimale bezetting heeft stellen we ons geen 

nieuwe doelen.  

 Bestuursleden hebben een betaalde functie  

 Het bestuur is uitgebreid met 2 nieuwe bestuursleden. (loopt door vanuit 2020) 

 Samenwerk ingen met andere turnverenigingen zijn gerealiseerd.  Hierdoor lost ook het 

probleem van te weinig juryproblemen zich op (loopt door vanuit 2020) 



 We gaan in samenwerk ing met Dutch Gymnastics een show realiseren (loopt door vanuit 

2020) 

 De vereniging beschikt over een mooie promotiefilm waarin alle takken van de vereniging 

zichtbaar zijn. (loopt door vanuit 2020) 

 Structureel vrijwilligersavonden organiseren (loopt door vanuit 2020) 

 
9. W.v.t.t.k / rondvraag 
 

10. Sluiting 
Simone sluit de vergadering om …….online. 


