
Notulen Algemene ledenvergadering 24 maart 2016 

Aanwezig: Het bestuur à Simone Veenstra, Anita Vos en Anja Plas (Melanie Schonewille 

afwezig) en  4 leden. 

1. Opening 

Simone Veenstra (voorzitter) opent de vergadering om 19:30 uur en heet de aanwezige leden 

van harte welkom. 

2. Mededelingen en veranderingen binnen het bestuur 

* Simone heeft het huidige bestuur voorgesteld: 

* Simone Veenstra (voorzitter) 

* Anja Plas (secretaris) 

* Anita Vos (penningmeester) 

* Melanie Schonewille (ledenadministratie – niet aanwezig) 

* We hebben de vacature van algemeen lid nog steeds niet gevuld, we hebben herhaaldelijk 

oproepen gedaan via mail, social media en krant. Er komt geen reactie op. 

Er is ook niemand van de aanwezigen die deze rol wil vervullen. Het idee wordt geopperd om 

in de nieuwe volwassengroepen te gaan vragen. 

* Trainster Marissa Bol zal gaan stoppen met het geven van Streetdance, vanwege haar studie. 

De Streetdance groepen zullen worden opgevangen door Daniel Hamar de la Brethoniere en 

Mandy zal blijven assisteren. Tevens gaat Daniel een Streetdance selectie opzetten binnen de 

vereniging. 

* We hebben afscheid genomen van Sara en Rick die de springgroep voor elkaar hebben 

opgevangen. De groep is inmiddels gestart met trainster Mirthe Roling. I.v.m. de agenda van 

Mirthe is de les verschoven naar de zaterdagochtend. We hopen ook dat deze dag meer leden 

zal aantrekken, op dit moment bestaat de groep uit 5 leden. We gaan deze groep meer 

promoten. 

* Assunta is nog ziek, ze assisteert wel op woensdagochtend bij de ouder en kind gym. We 

weten niet wanneer ze als volledig trainster terugkomt. 

* Het afgelopen jaar is Wilma Wehkamp begonnen met de jury cursus en ze is geslaagd, 

inmiddels heeft ze ook al voor de vereniging gejureerd. Ook Marjan Kloese jureert vanaf het 

afgelopen jaar voor de vereniging. Heleen Maatje, Rosalie en Angelique jureren ook waar 

nodig. Het bestuur is erg blij met deze dames. In principe jureren de “oud” juryleden hierdoor 

niet meer. 

* De contributie van de dansafdeling die mee doen aan demo’s is het afgelopen jaar verhoogd, 

zodat met dit geld de demo’s betaald konden worden. Dat is erg goed bevallen en we gaan op 



deze voet door.  De turnwedstrijden blijven we gewoon achteraf incasseren, zoals dit ook 

gebruikelijk was. 

* Door de penningmeester is gekeken naar de rendabiliteit van alle groepen en hoe vruchtbaar 

is onze vereniging. Bij punt 5 hierover meer. 

* We zijn begonnen met Freerunning, in eerste instantie op woensdagmiddag en sinds kort 

ook op zaterdagmiddag met één groep. 

* We wilden ook starten met een Freerunning les voor jongeren met een beperking. Deze les 

werd helaas erg slecht bezocht. Er was wel promotie voor deze groepen maar heeft niet 

geholpen. Omdat duidelijk aangegeven is door Special Heroes dat er behoefte is aan deze 

sport zullen we gaan kijken wat de oorzaak is dat het niet loopt om het wel tot een succes te 

kunnen maken. 

* We zijn begonnen met Bootcamp op maandag en donderdag, deze groepen lopen heel erg 

goed. Wanneer het beter weer wordt en het tijdens de trainingsuren nog licht is zal deze groep 

er wellicht ook op uitrekken naar buiten. 

* We zijn begonnen met Pilates, in eerste instantie 1 avond en 1 ochtend. Door de combinatie 

van beschikbare zaaluren en beschikbare uren trainster was het lastig om goede uren te 

plannen. De donderdagavond liep slecht en is inmiddels gestopt. De vrijdagochtend is geen 

grote groep maar groeit nog steeds. 

* We zijn ook gestart met een jazzgroep 20+. Deze groep heeft al mee gedaan aan de 

Dance2Demo op 19 maart 2016. 

* Het aantal trainingsuren voor de jongste turnleden is uitgebreid met 1 uur op de 

donderdagavond. 

* Dit jaar hebben er nog geen functioneringsgesprekken plaats gevonden met de trainers. Het 

is zeer lastig om dit te plannen naast alle werkzaamheden. We vinden dit echter wel 

belangrijk en zullen deze plannen zodra dit mogelijk is. 

* We hebben een start gemaakt met het kledingfonds.  Daarvoor waren nu de financiële 

middelen beschikbaar. We gaan nog uitzoeken welke kaders we hierin moeten aangeven en 

kijken eerst wat er nu nodig is voordat we hierover een besluit nemen. Vorig jaar werd 

voorgesteld om de contributie hiervoor te verhogen, deze overweging is mee genomen maar 

wordt niet met deze reden doorgevoerd. We willen het kledingfonds van geld voorzien door 

acties. 

* We hebben naast facebook ook Instagram, Twitter en LinkedIn. 

* Vorig jaar hebben we een eerste zomerafsluiting gehad. De reacties hierop waren positief, 

ook dit jaar proberen we samen met de activiteitencommissie weer iets leuks te organiseren. 

* De mobiele vloer is aangeschaft en inmiddels ook al meerdere keren gebruikt. 



* We hebben meerdere demo’s gegeven het afgelopen jaar op diverse plekken. Dit was erg 

leuk maar kost veel tijd om te organiseren. We willen echter wel proberen om dit te blijven 

doen, zodat leden hun dans kunnen laten zien en niet voor niets oefenen. 

* We hebben uitgezocht of we maandelijks kunnen gaan incasseren, dit lijkt voor de 

vereniging wel mogelijk. Zie ook punt 4. 

* Tirza Huizinga is zwanger en we hebben hiervoor een vervangster, hiervoor zullen we een 

kwartier in lestijd moeten schuiven. We gaan kijken of dit mogelijk is. 

* We hebben de strippenkaart ingevoerd, hier wordt niet op grote schaal gebruik van gemaakt, 

maar worden wel afgenomen. 

* Het ledenaantal is het afgelopen jaar gestegen van 290 naar 350! 

3. Notulen vorige vergadering 

Er zijn geen opmerkingen en/of aanvullingen op de notulen van vorig jaar. 

4. Doelen van de vereniging 

De gymnastiekvereniging heeft zichzelf een aantal doelen gesteld voor 2016 of langere 

termijn: 

* We blijven zoeken naar mogelijkheden voor nieuw lesaanbod binnen de vereniging. 

Even een klein idee; Bootcamp 4 Kids? Moderne dans? Hip Hop? Breakdance? Bodypump? 

Body Combat? 

* We blijven aandacht geven en promoten van groepen die minder goed lopen. 

* We gaan uitzoeken of de vereniging ook mogelijkheden heeft tot een abonnement van All-

In lessen. Dat houd dus in dat je met een lidmaatschap aan meerdere lessen kunt deelnemen. 

De vraag is, wil je dit als vereniging, hiermee wijzig je een structuur en is dit mogelijk in het 

systeem dat de vereniging hanteert. 

* Starten met Streetdance selecties, daarnaast zullen die ook mee gaan doen aan wedstrijden. 

* Starten met Jazz selecties die ook mee gaan doen aan wedstrijden. 

* Meedoen aan onderlinge gymwedstrijden met buitendorpen, zodat gymnasten ook iets 

hebben om naar toe te werken. Assunta zal dit voor de vereniging gaan regelen. 

* We blijven cursus/scholing aanbieden aan assistenten en trainers. We merken wel dat dit 

naast school/stage veel vraagt en er daardoor minder animo voor is. 

* We willen maandelijks gaan incasseren. Hiervoor is het belangrijk dat Melanie de tijd heeft 

om dit allemaal op een rijtje te zetten. Middels mail zullen we dit gaan aankondigen. 



* We kijken ook naar het per kwartaal incasseren van de bondscontributie met ingang van 1 

januari 2017, omdat de KNGU de contributie ook per kwartaal in rekening brengt bij ons. We 

zullen ook leden gaan informeren en uitleggen wat deze contributie inhoudt, omdat er best 

vaak vragen zijn als deze wordt geïncasseerd. 

* Voorbereiden en realiseren van de 2-jaarlijkse uitvoering op 29 oktober 2016. 

* Functioneringsgesprekken blijven houden met trainers. 

* Starten met plannen maken voor het jubileumjaar in 2019. De vereniging bestaat dan 100 

jaar. 

* Het tekort aan vrijwilligers die een structurele taak (lang of kort) op zich willen is zeer 

groot! 

Ook als bestuur merken we steeds meer dat we erg kwetsbaar zijn en soms tijd te kort komen. 

We gaan vanuit de vereniging meedoen aan een cursus “meer vrijwilligers in korte tijd”. Ook 

hiervoor konden al geen 2 mensen gevonden worden die hieraan deel wilden nemen. 

We hopen echt dat deze cursus ons handvatten, maar nog belangrijk het gewenste resultaat 

gaat geven. 

5. Financiën 

Anita Vos (penningmeester) geeft uitleg over de jaarrekening van 2015. We komen uit op een 

positief resultaat van ruim €12.000. Dit resultaat is zeer goed. 

Een aantal oorzaken van dit goede resultaat zijn: 

* Meer nieuwe lessen/leden en hierdoor meer opbrengst contributies. 

* Eénmalige subsidie gemeente Emmen. 

* Geen grote uitgaven gedaan in aanschaf van nieuwe materialen. 

Het is goed dat we een buffer hebben kunnen opbouwen dit jaar, om zo ook te kunnen sparen 

voor het jubileumjaar in 2019. 

Tevens wordt de begroting voor 2016 doorgenomen. We gaan ervan uit dat we weer een 

positief resultaat zullen behalen. We houden echter wel rekening met hogere loonkosten 

(i.v.m. nieuwe lessen en opleidingen trainers/assistenten), hogere zaalhuren en extra onkosten 

i.v.m. de uitvoering. 

6. W.v.t.t.k / rondvraag 

Een lid geeft aan dat we niet vaak in de krant staan als we bijvoorbeeld een prijs hebben 

gewonnen als vereniging. Hier gaat verandering in komen, op zeer korte termijn zal er een 

stukje in de Regiokrant verschijnen over het behalen van twee Dance2Impress bekers op de 

Dance2Demo in Emmen. We zijn wel afhankelijk van de “gratis” kranten in onze omgeving 

en niet alle kranten willen alles plaatsen. 



7. Sluiting 

Simone sluit de vergadering om 20:45 uur en bedankt iedereen voor hun inbreng. 

 


