
Notulen Algemene ledenvergadering 26 maart 2015 

Aanwezig: Het bestuur à Simone Veenstra, Jeannette Mol, Anita Vos en Anja Plas (Ina 

Jongbloed afwezig), 6 trainers en 4 leden. 

1. Opening 

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

trainers en leden van harte welkom. 

2. Mededelingen en veranderingen binnen het bestuur 

Simone heeft het huidige bestuur voorgesteld: 

- Simone Veenstra (voorzitter) 

- Anja Plas (secretaris) 

- Jeannette Mol (penningmeester) 

- Ina Jongbloed (ledenadministratie – niet aanwezig) 

- Anita Vos, zij gaat Jeannette Mol vervangen als penningmeester, omdat Jeannette gaat 

aftreden. 

• In de loop van het jaar heeft Renate toch besloten om geen deel meer uit te maken van 

het bestuur, ze was van voorzitter naar algemeen lid over gegaan, ze is nu inmiddels al 

een tijdje gestopt. 

• Een korte tijd hadden we de vacature van een algemeen lid gevuld, door privé 

omstandigheden is de vacature nu weer vrij. Dit is recent bekend en de vacature zal 

gepromoot worden. Er is niemand van de aanwezigen die deze rol wil vervullen. 

• Liedje zal eind dit seizoen gaan stoppen met het lesgeven om te gaan genieten van 

haar pensioen. Liedje is van grote waarde geweest voor het starten van de 

dansafdeling binnen de vereniging. We zien haar niet graag gaan. 

• Trainster Kim Boers zal gaan stoppen met het lesgeven op de dinsdag, ze kan dit nog 

moeilijk combineren met studie en stage. Momenteel worden haar Streetdance 

groepen vanwege stage opgevangen door Marissa en Mandy, ze zullen nu deze groep 

gaan overnemen. De jazzselectie die ook op dinsdag traint wordt overgenomen door 

Tirza Huizinga. Tirza geeft ook al dames jazzdance binnen de vereniging. 

• Assunta is nog ziek, we weten niet wanneer ze terug komt. Tot aan de zomervakantie 

hebben we nog steeds vervanging voor ouder en kind gym door Birgit en zijn de 

gymgroepen samen gevoegd en worden deze opgevangen door Annie. 

• We zijn nog op zoek naar mensen die de jurycursus voor de vereniging willen volgen 

om vervolgens te kunnen jureren. Afgelopen dinsdag in de kijkles is korte informatie 

gegeven over de cursus en is er informatie uitgedeeld aan de ouders in de hoop dat 

deze zich aanmelden. 

• In de loop van vorig jaar hebben een aantal moeders / leden verschillende taken 

opgepakt. Het gaat hierbij om het maken van de nieuwsbrief door Sandra van der 

Sluis, problemen oplossen en informeren bij gemeente m.b.t. de zalen door Mirel 

Lambers, het aansturen van juryleden of promoten jurycursus door Petra Vellinga en 



het beheer van de website door Sandra de Roo. Ook Karin de Grijs draagt nog steeds 

zorg voor het inventariseren en bestellen van de turnpakjes. Daarnaast is er nog onze 

activiteitencommissie bestaande uit Amanda Kroeze, Sandra de Roo, Samantha 

Klönne, Mandy Kloppenburg, Marissa Bol en Anja Plas. Als bestuur zijn we hier erg 

blij mee, omdat ze onze taken hiermee verlichten. 

• De contributie is al een aantal jaren ongewijzigd, we gaan hier voor de dansafdeling 

een verandering invoeren. Om mee te kunnen doen aan de Dance2Demo moet de 

vereniging geld betalen. Deze kosten gaan we met € 1,- contributieverhoging per 

kwartaal doorvoeren aan de leden. Op deze manier zal er minder gemoeid gaan met 

contante betalingen bij de trainster en kan er volledig aandacht zijn voor de les. 

• Deze wijziging geldt alleen voor de dansteams die meedoen aan wedstrijden. 

• De turnwedstrijden blijven we gewoon achteraf incasseren, zoals dit ook gebruikelijk 

was. 

• M.b.t. contributie hebben we beleid gemaakt voor niet betalende leden. Helaas gebeurt 

dit binnen de vereniging en we vinden dat we na een lange periode van niet betalen dit 

wel een halt moeten toeroepen. In eerste instantie wilden we dit niet, omdat kinderen 

hier de dupe van worden, maar we kunnen niet anders. 

• Ook hebben we m.b.t. andere zaken een duidelijk beleid gemaakt; bijvoorbeeld 

attentiebeleid, externe communicatie etc. We hebben nu meer zaken vastgelegd, zodat 

als er nieuwe bestuursleden komen ze dit soort zaken goed terug kunnen vinden. 

• Door de penningmeester is gekeken naar de rendabiliteit van alle groepen. Alle 

groepen draaien voldoende. Hierin een kleine uitzondering voor gymgroepen wanneer 

deze op maandag en woensdag zijn. Het ledenaantal is terug gelopen. We willen liever 

geen groepen officieel gaan samenvoegen (nu wel tijdelijk i.v.m. ziekte Assunta) 

omdat dit ook ten koste gaat van onze trainsters, er zullen dan immers minder uren 

beschikbaar zijn. Voor nu zijn deze kosten nog te dragen. Jeannette zal later nog meer 

vertellen over de huidige financiële status. 

• Voor turnende leden die meedoen aan wedstrijden geldt dat ze op de dinsdag verplicht 

twee uur trainen en daarnaast nog een uur afnemen, hierin is dan keuze uit; 

gym,springselectie (liefst vanaf 10 jaar i.v.m. kracht) of turnhal. 

• We zijn begonnen met peuterdans, in eerste instantie op woensdagmiddag en op de 

zaterdagochtend met één groep. Met name de zaterdagochtend loopt erg goed, dit is al 

uitgebreid naar twee lesuren. De woensdagmiddag werd slecht bezocht, daarom is 

besloten om deze lessen m.i.v. april te stoppen, dit houdt in dat de laatste les afgelopen 

woensdag is geweest. 

• Met de opbrengst van de Grote Clubactie zijn spullen aangeschaft voor de peuterdans 

zoals ballen, hoepels, lintjes, vlaggetjes en een parachute. Deze spullen kunnen ook 

ingezet worden binnen de andere dansgroepen. 

• In december 2014 en januari 2015 hebben er functioneringsgesprekken 

plaatsgevonden met alle trainers binnen de vereniging, dit is wederzijds als prettig 

ervaren. Met de uitkomsten en onderlinge informatie uitwisseling wordt ook zeker iets 

gedaan. 

• Vanaf april zal er, binnen jazzdance, op vrijdag na de les tot 17:30 uur een kwartiertje 

pauze worden ingelast zodat Samantha en Mandy een hapje kunnen eten. De les van 

17:30 zal dan gaan starten om 17:45 uur en zo schuift alles een kwartiertje op. 

• Er zal worden gekeken naar de indeling van de groepen binnen de dansafdeling. Deze 

is nu volledig gericht op leeftijd. Hierin is merkbaar dat het soms kinderen afremt die 

beter kunnen presteren maar niet naar een andere groep kunnen of kinderen die naar 

een andere groep over moeten qua leeftijd maar voor wie de dans nog teveel vraagt 

qua stof. We gaan samen met Samantha proberen hier een goede balans in te vinden. 



• We gaan toch weer kijken naar de mogelijkheden om kleding binnen de vereniging te 

houden zodat kledingkosten beperkt zijn. 

• Een lid stelt voor om de contributie hiervoor te verhogen. We gaan dit niet meteen 

volgend seizoen doen, omdat de contributie van de dans al verhoogd wordt voor de 

wedstrijden. We gaan dit wel in overweging nemen. 

• De kerstmarkt is erg goed bezochten de opbrengsten waren goed. 

3. Notulen vorige vergadering 

We lopen de notulen van de vorige algemene ledenvergadering nog even kort door. Het 

belangrijkste hierin zijn de gestelde doelen. 

• In de zomer van 2014 is er een airtrack aangeschaft, hier is voor gespaard en zijn 

gelden van de Grote Clubactie gebruikt. 

• Met de opbrengst van de Grote Clubactie van vorig seizoen zijn nieuwe 

muziekinstallaties aangeschaft. 

• De uitvoering van 2014 was een heus succes, nadien waren de recensies ook zeer 

positief. Op de dag zelf hebben we minder bezoekers dan voorgaande jaren gehad. Dit 

had meerdere oorzaken, vooral veel toernooien van andere verenigingen. In 

combinatie met een zeer goed bevallen doch duurdere lichtshow, zijn daarom de 

opbrengsten van deze dag nihil gebleven. 

• De strippenkaart actie i.s.m. Brede school is nog niet echt van de grond gekomen. We 

informeren hiervoor wel maar krijgen nog geen duidelijk verhaal. We gaan nogmaals 

contact opnemen met de Brede School, omdat er schijnbaar in een regionale krant iets 

stond vermeld over de strippenkaart. 

4. Doelen van de vereniging 

De gymnastiekvereniging heeft zichzelf een aantal doelen gesteld voor 2015 of langere 

termijn: 

• Zoeken naar mogelijkheden voor nieuw lesaanbod binnen de vereniging (houd 

daarvoor Facebook in de gaten). 

• We zijn bijvoorbeeld bezig met jumping, dit wordt door de aanwezige leden ook als 

goede aanvulling gezien van ons lesaanbod. 

• Aandacht en promoten van groepen die minder goed lopen, hierbij denken aan de 

damesjazz en gymafdeling. Bijvoorbeeld organiseren van vriendjes/vriendinnetjes-

dag.Een ander idee is om Twitter te gaan gebruiken, dit kan weer gekoppeld worden 

aan Facebook. 

• Er wordt in de vergadering genoemd dat we wellicht een stukje in de nieuwsbrieven 

van de basisscholen van Klazienaveen kunnen vermelden. Simone heeft al een actie 

uitstaan om de emailadressen te achterhalen van de scholen, zodat ze contact met hun 

op kan nemen. 

• Starten met een damesjazzgroep die ook wil meedoen aan optredens, zodat senior 

selectieleden ook een 2e groep hebben om in te trainen. 

• Aanschaf van een mobiele vloer, zodat we ook optredens buiten kunnen gaan doen. 

• De vereniging nog meer op de kaart zetten (al mee gestart door actief te zijn op 

Facebook en een nieuwe website). 

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

hebben om naar toe te werken. 



• Investeren in assistenten of eventueel meerderjarige leden om zo zelfstandig mogelijk 

les te kunnen geven door cursussen aan te bieden, met het oog op evt. vervanging 

huidige trainers en toekomstplanning. 

• Het realiseren een leuke dag voor alle leden van de vereniging, hier worden al plannen 

voor gemaakt. Ideeën zijn nog steeds welkom! 

• We gaan uitzoeken wat de mogelijkheden zijn voor maandelijks incasseren van 

contributie i.p.v. kwartaal. Deze keuze is ooit gemaakt vanwege de hogere kosten per 

maand. We gaan dit opnieuw bekijken en bespreken met de bank. 

• Voorbereiden en realiseren van de 2-jaarlijkse uitvoering, in 2016. 

• Functioneringsgesprekken blijven houden met trainers. 

• Starten met plannen maken voor het jubileumjaar in 2019. 

• Uitzoeken van de mogelijkheden van een strippenkaart voor mensen die niet wekelijks 

lessen kunnen volgen. 

• Uitzoeken of er mogelijkheden zijn voor een streetdance selectie. 

• Uitzoeken of het haalbaar is om jaarlijks een kerstmarkt of paasmarkt te organiseren. 

5. Financiën 

Een aantal oorzaken van dit lage resultaat zijn: 

Jeannette Mol (penningmeester) geeft uitleg over de jaarrekening van 2014. We komen uit op 

een positief resultaat van € 780,-. Dit resultaat is veel lager dan vorig jaar, namelijk €10.000,-. 

• Het ledenaantal is flink terug gelopen en daardoor is de opbrengst van de contributie 

ook flink lager dan vorig jaar. 

• Gestegen zaalhuren. 

• Opbrengst Grote Clubactie - €1.300 (lager dan vorig jaar, logisch omdat we ook 

minder leden hebben). 

• Een klein verlies op de uitvoering, de kosten waren iets hoger dan de opbrengsten. 

• Kerstmarkt heeft €400 opgebracht. 

• We hebben een nieuwe tumblingbaan aangeschaft (ongeveer €6.000). 

• Nieuwe muziekinstallaties aangeschaft van de opbrengsten van de Grote Clubactie 

voor zowel gymzaal De Lauden als gymzaal Voeghoutenstraat. 

• Materialen voor de peuterdans. 

Ondanks al deze uitgaven hebben we toch een positief resultaat behaald. 

Tevens wordt de begroting voor 2015 doorgenomen. We gaan ervan uit dat we weer een 

positief resultaat kunnen halen, we houden er rekening mee dat de zaalhuren weer gestegen 

zijn en het aantal leden gelijk blijft. 

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

• De contributie van de dansteams die meedoen aan wedstrijden wordt dus verhoogd 

met €1 per kwartaal, de overige contributies blijven gelijk. Deze verhoging gaat in per 

het nieuwe seizoen, na de zomervakantie van 2015. 

• Een trainster kwam met de optie voor een oudere springgroep. We gaan kijken naar de 

mogelijkheden. 



• Wellicht is het een keer leuk om de turnsters een demonstratie te laten geven in de 

gymlessen, zodat de gymkinderen kunnen zien of dit iets voor hun is. 

• Het bestuur kreeg een compliment van een lid dat ze goed bezig zijn om bepaalde 

groepen te promoten, waaronder de dames jazzdance op de dinsdagavond. Er is een 

filmpje gemaakt en geplaatst op Facebook. Afgelopen dinsdag waren er 3 eventuele 

nieuwe leden. Tevens geeft ze aan dat ze het leuk zou vinden als de meiden van de 

selectie een keer met hun mee willen trainen, omdat hun groep altijd zo klein is. 

• We kregen als vereniging nog een compliment dat we een breed aanbod aan lessen 

hebben. 

• Een lid kwam met het idee om foto’s van alle trainers en wellicht bestuursleden te 

gaan vermelden op de website, zodat eventuele nieuwe leden een gezicht bij de 

trainers hebben. 

• Er is aangegeven dat de jazz selectie op de Dance2Demo als enige groep van de 

vereniging op de zaterdagavond heeft opgetreden, dit vonden ze erg jammer. We gaan 

hierover in gesprek en hopen dat dit volgend jaar anders geregeld kan worden. Het is 

namelijk ook leuk voor de jongere leden om de selectie te zien optreden. 

7. Sluiting 

Simone sluit de vergadering om 21:00 uur en bedankt iedereen voor hun inbreng. 

  

------------------------------------------------------------------------------------ 

  


