
Notulen Algemene ledenvergadering 24 juni 2020 

 
1. Opening 
Simone Veenstra (voorzitter) opent de digitale vergadering van het sportjaar 2019/2020 om 19:30 uur 

en heet de aanwezigen van harte welkom.  
Er waren 2 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) 
 

3. Mededelingen 

 In 2019 is Anita Vos afgetreden als penningmeester.  

 Marjan Kloese is in 2019 aangetreden als algemeen lid, maar heeft helaas wegens 
gezondheidsklachten ook afscheid moeten nemen.  

 
100 jarig bestaan GVK 
2019 was het jaar dat in het teken stond van ons 100 jaar bestaan. We hebben een geweldige show 

mogen neerzetten in het Atlastheater waar het bestuur enorm trots op is! Waar we enorm rouwig om 
zijn is dat het bedrijf die camera opnames heeft gemaakt een computercrash heeft gehad, waardoor 
we geen beelden hebben om terug te kunnen kijken.  

We hebben veel sponsoring ontvangen van lokale ondernemers om alles mogelijk te maken.  
 

Financiën 

2019 was tevens het jaar waarin het bestuur zich grote zorgen heeft gemaakt over de financiën van 
de vereniging. Bij controle van het boekjaar bleek dat er sommen geld van de spaarrekening waren 
gehaald om salarissen, maar ook aanschaf van diverse zaken te betalen, hierdoor kwamen veel 

plannen die we hadden gemaakt voor het 100 jaar bestaan in een kritieke fase.  
Een aantal ideetjes hebben we daarom ook geen uitvoering aan gegeven. Doordat de show in het 
Atlastheater door veel ondernemers was gesponsord kon deze gelukkig doorgaan, maar moesten we 

vervolgens wel kritisch zijn in onze vergoedingen, aanschaf van materialen etc.  
Een aantal lessen bleken niet rendabel en hier hebben afscheid van moeten nemen. Daarnaast 
hebben we overleg gehad met de trainers op welke wijze ze een bijdrage konden leveren en 

meedenken. 
Alles met elkaar heeft dit ervoor gezorgd dat we 2020 financieel gezonder ingaan (met positieve 
cijfers) en hier verder aan werken.   

 
Turnen 
Voor het nieuwe seizoen van de turnwedstrijden 2020/2021 voorzien we problemen, er zijn 

onvoldoende juryleden om alle turnsters aan wedstrijden mee te laten doen. Het is daarom erg 
belangrijk dat we mensen vinden die de juryopleiding willen gaan doen. De vereniging betaal t deze. 
Heb je hiervoor belangstelling dan mag je je melden bij de turntrainers of via het algemene mailadres.  

Bij onvoldoende juryleden is er geen deelname aan wedstrijden mogelijk!  
We merken dat andere verenigingen hier ook problemen mee hebben. 
Idee aanwezig lid: Bij de KNGU informeren hoeveel personen je nodig bent om een cursus te 

organiseren in het dorp. Dan kun je ouders van leden wellicht verplichten om de cursus te volgen en 
hoeft iedereen maar een dagdeel te jureren i.p.v. dat de huidige juryleden nu alle wedstrijden moeten 
jureren. 

Daarnaast worden de verenigingen die een wedstrijd willen organiseren ook steeds schaarser. Als 
bestuurders zouden wij dit heel graag willen maar beschikken we over onvoldoende tijd en handen om 
dit aan te kunnen.  

 
Met betrekking tot bovenstaande zullen we ook proberen de handen ineen te slaan met Turnpunt 
Drenthe. We hebben al een oriënterend gesprek gehad en zullen in het nieuwe seizen weer een 



afspraak gaan plannen. We hopen echter niet mede afhankelijk te zijn van andere verenigingen en 

zouden daarom graag zelf voldoende mensen willen aanleveren.  
 
Afscheid en welkom trainers: 

In 2019 hebben we afscheid genomen van: 

 Chantal Keuter (trainer Streetdance Unlimited Dancers) 
Twee nieuwe aanwinsten in 2019 zijn: 

 Chantal van den Wildenberg (Streetdance assistant) 

 Lisanne Pals (stagiaire turnen) 

 
Elise is geruime tijd ziek geweest en vervolgens mocht ze in blijde verwachting met 

zwangerschapsverlof. We konden haar in 2019 feliciteren met haar zoon. We hopen dat het Elise lukt 
om in 2020 weer les te kunnen geven binnen Zumba en Jumping.  
 

Vrijwilligers 
Het bestuur was ook in 2019 erg blij met het aantal vrijwilligers dat zich structureel inzet voor de 
vereniging en het bestuur ontlast in hun taken.  

Dit zijn o.a. Marinda Lippold die de grote clubactie organiseerde, maar helaas voor het volgende 
seizoen is gestopt. 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, Marissa Bol, 
Marleen Bol en als nieuwkomers; Dorien Heller, Marjolein Prins, Ingrie Rabbers. Marissa Bol heeft 
aangegeven eind seizoen 2020 te stoppen in de activiteitencommissie.    

Onze juryleden voor het turnen. Daarnaast waren er ook vaders betrokken bij het maken van 
attributen van de 100 jaar show, dit was echt super en werd enorm gewaardeerd! 

 
We zijn nog steeds op zoek naar mensen die binnen GV Klazienaveen een handje willen helpen op 

allerlei manieren. Laat het weten als je dit zou willen, we hebben u har(t)d nodig! 
 
Samenwerking met scholen/externe partijen 

 We zijn nog steeds veel in samenwerking met de brede school door het aanbieden van 
lesuren op de ladder. 

 Het Nijntje Beweegdiploma is in 2019 in de samenwerking met de scholen verlopen. Leraren 
wilden niet een herhalingscursus volgen en kozen ervoor om op de geleerde basis te blijven 

lesgeven. Dat houdt in dat we de licentie hebben laten verlopen. Wellicht kunnen we dit als 
vereniging nog wel weer oppakken.  

 Ook dit jaar hadden onze jazzdames vanaf 17 jaar weer de samenwerking met de organisatie 

van miss Klazienaveen. Ze hebben samen getraind en opgetreden.   

 We hebben in 2019 wederom met een aantal vrijwilligers geholpen bij de triatlon. Wij hebben 
€25 per vrijwilliger ontvangen voor de verenigingskas. Dit jaar hadden we en nieuwe plek aan 

de route die erg goed is bevallen. Helaas gaat het dit jaar niet door. 

 We hebben als bestuur overlegavonden bijgewoond met Sportief Klazienaveen om de 
sportverenigingen meer te laten samenwerken. 

 We hebben ook contact gehad met Dutch Gymnastics voor het organiseren van een show met 

meerdere verenigingen. Dit staat nog in de kinderschoenen maar hopen we te kunnen 
realiseren. Hierin zijn we afhankelijk van de structurele hulp die we echt nodig zijn om leuke 
dingen te kunnen organiseren. Dutch Gymnastics nam hierover contact op omdat we met de 

vereniging zo’n mooie show in het theater hebben neergezet.  
 
Grote Clubactie 

De Grote Clubactie is in 2019 weer en voor de laatste keer georganiseerd door Marinda Lippold. Het 
is erg zorgvuldig verlopen en we hadden weer een mooie opbrengst. Marinda zal moeten stoppen en 
we zijn op zoek naar een vervanger voor het jaar 2020.  

 
Opleiding 
Beau van Harteveld is geslaagd voor gym niveau 3. 
 
  



Activiteitencommissie 

 De georganiseerde Glitter en Glamour Bingo was een groot succes en er is al een vervolg 
geweest op deze bingo in 2020. 

 Dit jaar is de pietengym wederom zeer succesvol georganiseerd door de 
activiteitencommissie voor onze jeugdleden. 

 De activiteitencommissie heeft veel ondersteuning gegeven in het organiseren van de 100 
jaar show in het Atlastheater! 

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

 Het aantal juryleden is verhoogd en we voorkomen inhuren van externe juryleden of 
contributieverhoging. 
Helaas is dit nog niet gelukt en zullen we hier actiever in moeten zijn naar ouders van 

turnsters. Daarnaast hebben we de samenwerking gezocht met andere verenigingen. 
Idee aanwezig lid: Je verplicht ouders om de jurycursus te volgen of ze betalen €5 extra per 
wedstrijd om externe juryleden in te kunnen huren. 

 Het bestuur weet wat er binnen de vereniging leeft en kent de verbeterpunten en krachten. 
We weten wat de verbeterpunten en krachten zijn, maar helaas hebben we hier nog geen 
vervolg aan kunnen geven, omdat het voor 3 mensen teveel is om te doen naast de huidige 

taken. We gaan onze vitaliteitsonderzoek inzetten.  

 Onze ledenadministratie is op orde. 
Dit is op orde en er is alle vertrouwen dat deze op orde blijft. We blijven naar trainers 
opmerken dat het echt belangrijk is om tijdig inschrijvingen mee te doen en presentielijsten bij 

te houden.  

 Voorbereiden en uitvoeren van het 100 jaar bestaan feest. 
Het was een enorm karwei, maar was zeer geslaagd! We zijn er trots op wat we met elkaar 

hebben neergezet.  

 De vereniging beschik t over een mooie promotiefilm waarin alle takken van de vereniging 
zichtbaar zijn. 

Toen bleek dat de film m.b.t. de het 100 jaar bestaan niet meer gemaakt zou kunnen worden 
zou er een promotiefilm worden gemaakt t.b.v. de vereniging. Een aantal opnames zijn 
hiervoor al voor gemaakt maar moet nog een verdere uitwerking krijgen. De communicatie 

verloopt moeizaam, maar het is een aandachtspunt.  

 De vereniging is rendabel en financieel gezond. 
We kunnen dit weer volmondig beamen en zijn hier erg blij mee. We zien wel dat een aantal 
lessen niet volledig rendabel zijn. We hebben gediplomeerde krachten in dienst met een 

aantal jaren leservaring, waardoor we steeds moeten afwegen wat te doen met een les als 
deze meer gaat kosten. Barbara blijft hier alert op. Ook hebben we het voorstel in 2018, om 
jaarlijks iets te verhogen meegenomen in de begroting van het nieuwe jaar.  

We besluiten in deze algemene ledenvergadering dat we de eventuele verhoging voor het 
nieuwe seizoen uitstellen tot 1 januari 2021 i.v.m. Corona. 

 Jubileumfestiviteiten organiseren ter ere van ons 100 jarig bestaan. Voorbeelden: 

seizoensafsluiting, dans- en gymworkshops, cadeautje voor alle leden. Dit alles valt of staat 
met de financiële gezondheid van de vereniging. 
Tot onze spijt hebben we hier geen vervolg aan kunnen geven. De financiën waren niet stabiel 

genoeg om dit te organiseren. 

 Structureel regelen van een vrijwilligersavond. 
Door het ontbreken van voldoende mankracht hebben we dit niet kunnen organiseren. 

We hopen een vrijwilligerscommissie te kunnen starten die dit soort zaken ook op kunnen 
pakken. We vinden het namelijk heel belangrijk om vrijwilligers te waarderen en aan de 
vereniging te blijven binden. 

 Onderlinge wedstrijden met omliggende dorpen organiseren.  
Dit blijven we om het jaar doen en 2019 was niet het jaar waarin dit zou plaatsvinden.  
In 2020 heeft dit evenement niet plaatsgevonden i.v.m. Corona. 

 Opleiden trainers en aan de vereniging laten binden.  

Beau heeft een opleiding gevolgd en we blijven trainingen aanbieden aan trainers wanneer dit 
nodig is. Wanneer trainers een opleiding volgen die is bekostigd door de vereniging dan zullen 



we hiervoor een contract opstellen. Hierin staat benoemd dat als de trainer binnen een 

bepaalde tijd vertrekt de opleidingsgelden zal moeten terug betalen.  

5. Ingekomen stukken 
De vereniging heeft een erg groot mailaanbod van deelname aan wedstrijden of demo’s. Voor zover 

het mogelijk is proberen we deel te nemen aan wedstrijden die voor ons toegankelijk en haalbaar zijn.  
Daarnaast is er een vitaliteitsonderzoek uitgevoerd door de gemeente 
Tevens hebben we veel mails ontvangen ter voorbereiding voor het lokaal sportakkoord van de 

gemeente Emmen. 
 
6.  Agendapunten 
 

6a Vacature bestuur 2020 
Er is een vacature geplaatst op de website en social media voor nieuwe bestuursleden, hier is tot 
dusver geen reactie op geweest. Zoals het bestuur nu draait vraagt het veel tijd van iedereen. Het is 

echt nodig dat er mensen bij komen. We zullen iedereen nog via de trainers benaderen. Hebben we 
geen reactie aan het einde van de zomervakantie dat gaat het huidige bestuur zich in de vakantie 
beraden over wat te gaan doen en beslissen of ze op deze manier door willen gaan.   

Idee aanwezig lid: Duidelijke boodschap sturen naar de leden met een deadline dat anders het 
huidige bestuur stopt.  
Mensen persoonlijk  benaderen. 

Wellicht vergoeding geven aan bestuursleden en/of vrijwilligers. Deze vergoeding zou je kunnen 
wegen qua zwaarte functie. 
 

6b Lokaal Sportakkoord 
G.V. Klazienaveen heeft getekend voor het Lokaal Sportakkoord van de gemeente Emmen. We 
werken mee aan 3 ambities:  

A. Iedereen die dat wil de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan natuurlijk bewegen, sportieve 
activiteiten, sport en topsport. 
B. Bij te dragen aan een gezonde samenleving 

D. Sportverenigingen die dat willen zich te laten ontwikkelen tot samenlevingspartner.  
We gaan hier in 2020 uitwerking aan geven. 
 

6b Vitaliteitsonderzoek 
De vereniging heeft mee gedaan aan een onderzoek voor Vitaliteit binnen de vereniging. Dit 
onderzoek zullen we gaan delen als de uitkomsten binnen zijn vanuit de verenigingsadviseurs van de 

gemeente. Hier wordt ook gelijk een advies aan gekoppeld waar we naar alle waarschijnlijkheid aan 
gaan werken. 
 

7.   Doelen van de vereniging 
De gymnastiekvereniging heeft zichzelf een aantal doelen gesteld voor 2020 of langere termijn: 

 Het bestuur is uitgebreid met 2 nieuwe bestuursleden. 
 We hebben een nieuwe aandachtsfunctionaris voor de Grote Clubactie.  
 We zijn diverse commissies gestart die het bestuur kunnen ondersteunen.  
 We hebben stappen kunnen zetten in de 3 ambities waarvoor we hebben getekend in het 

Lokaal Sportakkoord. 
 We zijn een vitale vereniging en hebben hiervan ondersteuning gekregen van de 

verenigingsadviseurs. 

 Samenwerkingen met andere turnverenigingen zijn gerealiseerd.  

 We gaan in samenwerking met Dutch Gymnastics een show realiseren.  

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

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

 Vrijwilligersavond organiseren (structureel) 

  



8. Financiën 

Barbara geeft uitleg over het boekjaar 2019. Ze geeft aan hoe ze is gestart als penningmeester binnen 
de vereniging net na de 100 jarige show. De financiën waren niet op orde en hier hebben we meteen 
actie op ondernomen: 

 Samen met de trainers en commissies nadenken hoe er geld gerealiseerd kon worden.  

 Groepen samengevoegd of bepaalde lessen afgestoten i.v.m. rendabiliteit.  
 Regelingen afgesloten met de gemeente en de laatste rekeningen van het Atlas theater. 

 Het geld goed bewaakt voor de vereniging. 

 Storno’s inzichtelijk gemaakt en achter het geld aan gaan door contact te zoeken met de niet 
betalende leden. 

 De strippenkaarten zijn afgeschaft en hierdoor hebben we meer structureel betalende leden 
binnen gehaald. Dit was ook één van de vragen die naar voren is gekomen in de algemene 
ledenvergadering van 2018/2019. 

 Acties van de activiteitencommissie. 

Door al deze acties kunnen we gelukkig nu melden dat de vereniging weer financieel gezonder is. We 
zijn de spaarrekening weer aan het opbouwen en dat is positief.  

Voor 2020 is het doel om natuurlijk de vereniging financieel gezond te houden en daarnaast nog meer 

acties te zetten op de storno’s. Er zijn best veel storno’s door onvoldoende saldo of een bewuste 
terugboeking door leden. We wensen voor 2020 dat leden met (tijdelijke) financiële strubbelingen dit 
durven aangeven zodat we afspraken kunnen maken.  

We zijn van mening dat iedereen moet kunnen sporten en willen graag samen hierover nadenken. 
Storno’s zijn niet de oplossing, deze kosten de vereniging extra geld (hier moeten we voor betalen) en 
is ook geen structurele oplossing. We zullen leden die regelmatig storneren uiteindelijk moeten 

verwijderen uit de les. 
 
9. W.v.t.t.k / rondvraag 

 Vraag lid: De turnselectie gaat als laatste les naar de Jumping hal in Emmen. Komt hier ook 
een financiële vergoeding voor vanuit de vereniging? Voorstel is om de sokken die 
aangeschaft moeten worden te kopen als vereniging, zodat deze hergebruikt kunnen worden. 

We hebben als bestuur ons wel voorgenomen om dit punt breder op te pakken met de trainers 
en hier 1 lijn in gaan trekken. 

 Vraag lid: Turnmaterialen in zaal de Voeghoutenstraat worden deze gecontroleerd en is er 

overleg met de gemeente of er materialen uit de andere zalen gehaald kan worden of deze 
verhuisd mogen worden? 
Simone geeft aan dat er al een paar jaar klachten zijn ingediend bij de gemeente voor de 

brug, maar deze wordt telkens gecontroleerd en goedgekeurd. We gaan contact zoeken met 
de gemeente om te kijken of er wellicht iets omgeruild kan worden vanuit een andere zaal 
waar geen gymvereniging in zit. 

10. Sluiting 
Simone sluit de vergadering om 20:30 online. 


