
Notulen Algemene ledenvergadering 28 maart 2019  

1. Opening 

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

harte welkom. Er waren 4 leden aanwezig. 

2. Vaststellen agenda 

Simone heeft het huidige bestuur voorgesteld: 

• Simone Veenstra (voorzitter) 

• Anja Plas (secretaris) 

• Anita Vos (penningmeester), zal gaan aftreden en Barbara Sens neemt dit over. 

Barbara kon door werk helaas niet aanwezig zijn. 

• Marjan Kloese (algemeen lid)  

3. Mededelingen 

• In 2018 moest Michel Bos stoppen binnen het bestuur, als algemeen lid. 

• Vrij kort hierop is Marjan Kloese benaderd en zal ze met deze ledenvergadering 

officieel tot het bestuur toetreden. 

2018 is een jaar geweest waarin er veel financiële zaken zijn aangepakt. Zaken die veelal niet 

zichtbaar zijn voor leden. Daarnaast nam het veel tijd in beslag voor het organiseren van het 

100 jaar bestaan in 2019. 

Afscheid en welkom trainers: 

In 2018 hebben we afscheid genomen van: 

• Niels Wesseling als trainer van Freerunning, Beau heeft zijn lessen over genomen. 

• Heleen Maatje als assistent, dit ging met stille trom. 

• Lisanne Pals als assistent Streetdance, wegens tijdgebrek gestopt. 

Voor streetdancegroep Unlimited Dancers is er een nieuwe trainster gekomen, Chantal 

Keuter. 

Vrijwilligers 

Het bestuur was ook in 2018 erg blij met het aantal vrijwilligers dat zich structureel inzet voor 

de vereniging. Dit zijn o.a. Marinda Lippold die de grote clubactie organiseert, Mirel Lambers 

voor zaalbeheer en de activiteiten commissie die het bestuur ontlast in hun taken. De leden 

zijn; Marissa Bol, Jennie Wassink, Melanie Hovenkamp, Sandra de Roo en Marleen Bol. Er is 

een vacature voor de activiteitencommissie en we gunnen het deze dames enorm dat de groep 

wordt uitgebreid met een paar mensen om een leuke taakverdeling te kunnen maken. 

In 2018 is de ledenadministratie van Michel overgenomen door Jennie Wassink. 

Bij aanvang 2018 is Bianca Bruning gestart met het maken van de nieuwsbrief, helaas moest 

ze hier ook weer mee stoppen toen haar dochter ging stoppen met turnen. 



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 loopt in 2018 nog steeds door met de scholen, ze vinden 

het lesaanbod leuk, maar er is twijfel of ze het beweegdiploma willen verlengen door 

een nieuwe proef te moeten doen. 

• Ook hebben we in juli 2018 gedanst bij de jaarafsluiting van Dansschool Dan’s 

Entertainment die plaats vond in het Atlas theater. 

• We hebben een dans voor de miss verkiezing Klazienaveen gemaakt en deze samen 

met de missen opgevoerd. De missen en meiden van jazz 6 hebben hier samen voor 

getraind. 

• We hebben in 2018 een aantal vrijwilligers geleverd voor de triatlon. Wij hebben €25 

per vrijwilliger ontvangen voor de verenigingskas. We hopen in 2019 op een hogere 

opkomst om zo leuke dingen te kunnen doen voor onze leden in het jubileumjaar. 

• We hebben overleg avonden bijgewoond met Sportief Klazienaveen om de 

sportverenigingen meer te laten samenwerken. 

AVG 

In 2018 is gestart met het opstellen van een document die voldoet aan de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming. We hebben als vereniging meer verplichtingen bij het 

verwerken van persoonsgegevens en voldoen hier nu aan. 

Ook is de privacyverklaring op de website hierop aangepast. 

Tevens is ons huishoudelijk regelement aangepast, hierin staat zaken als besluitvorming. 

Turnhal 

De turnhal is inmiddels weer in gebruik genomen, het voldoet nu aan de voorwaarden die 

vanuit de gemeente zijn gesteld. We zijn blij dat er een turnhal is waar alles goed geoefend 

kan worden. 

We zijn overigens gestart met een voorselectie, het moet bekeken worden in 2018 of dit 

voldoende leden zijn om het rendabel te kunnen laten zijn. 

Juryleden turnen 

Met het vertrek van één van de jeugdleden zal ook haar moeder niet meer jureren voor de 

vereniging. 

Gelukkig hebben Dorien Heller en Maud Vos het jureerdiploma TD1 gehaald en zijn er 

jeugdleden bij gekomen waarvan de moeder Jitske Jonkman ook beschikt over een TD1 

brevet, hierdoor kan een deel weer gewaarborgd zijn om deel te nemen, maar het blijft 

belangrijk dat er alsnog ouders zich aanmelden. 

Grote Clubactie 

De Grote Clubactie is in 2018 wederom georganiseerd door Marinda Lippold. Het is erg 

zorgvuldig verlopen en we hadden weer een mooie opbrengst van €1242,10. 



Inbreng leden: De Grote Clubactie was beter geregeld afgelopen jaar omdat de kinderen niet 

met geld over straat hoefden. Tevens was het administratief beter geregeld. Dit jaar gaan we 

het zeker weer op deze manier doen. 

Opleiding 

Beau van Harteveld is gestart met gym niveau 3. We hopen dat ze deze spoedig kan gaan 

afronden. 

 

Rendabiliteit groepen 

We hebben moeten kijken naar de groepen of deze rendabel genoeg zijn. Tijdens het 

uitzoeken werd al snel duidelijk dat binnen de ledenadministratie nog wel een inhaalslag 

gemaakt kon worden en dat er meer gereageerd moet worden op storno’s. De huidige 

penningmeester lukt het niet goed om dit rond te krijgen en in goed overleg besluiten we een 

vacature te plaatsten. 

In 2019 zal dit de volledige aandacht gaan krijgen na het 100 jaar bestaan feest. 

Ook zijn er al acties geweest binnen groepen die niet rendabel zijn. Het meer promoten, maar 

ook groepen die zijn samen gevoegd zoals Streetboys en Streetkidz. 

We zijn gestart met een nieuwe les, Jumping. De aanschaf voor trampolines was een 

behoorlijke investering en we hopen dat deze les goed zal gaan draaien. We hebben besloten 

dat we alleen lidmaatschappen aangaan op Jumping en niet gaan werken met strippenkaarten 

omdat dit onvoldoende financiële zekerheid biedt voor deze les. 

Pietengym en Sinterklaashuis 

Dit jaar is de pietengym alleen georganiseerd voor onze jeugdleden. 

De reden hiervan is dat de brede school de pietengym heeft gezien als het feestje van de 

vereniging, omdat het vervolgens ook leden met zich mee kan brengen. Uiteindelijk was het 

de bedoeling dat de vereniging dit feest alleen ging organiseren. Als vereniging vinden we dat 

het een activiteit moet zijn voor alle kinderen in Klazienaveen, maar het is te groot om de 

organisatie alleen op ons te nemen. 

Dit heeft ook te maken met de ervaring dat nooit is gebleken dat er een stijging van gymleden 

is na de pietengym. 

De jazz- en streetdance afdeling hebben twee keer een zaterdag opgetreden in het 

Sinterklaashuis, dit was erg leuk! 

Verenigingskleding 

Er zijn in 2018 trainingspakken en hoodies aangeschaft voor de wedstrijdgroepen binnen de 

vereniging. 

4. Notulen vorige vergadering 

We lopen de notulen van de vorige algemene ledenvergadering 2018 nog even kort door. Er 

zijn geen vragen of opmerkingen van de aanwezige leden. 

Status gestelde doelen 2018: 

• We maken 2x per week gebruik van de turnhal. 

Er is helaas gebleken dat zonder een forse contributieverhoging dit niet mogelijk is. 



We hebben bestuurlijk het besluit genomen om door te gaan met 1x turnhal en 1x 

gymzaal. 

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

contributieverhoging. 

Dit doel is behaald, er zijn twee mensen geslaagd voor de jurycursus. Met het gaan 

van leden zien we ook dat ouders stoppen met jureren. Het is belangrijk dat ook nu 

ouders worden benaderd om deel te nemen aan de jurycursus en dat bestaande 

juryleden de vervolgcursus TD2 gaan volgen. 

• Het bestuur weet wat er binnen de vereniging leeft en kent de verbeterpunten en 

krachten. 

Onze vereniging biedt geen sportkantine waar ouders contact met elkaar hebben of leden met 

elkaar kunnen vertoeven. Het is vrij individueel en er is altijd een kort contact tussen de 

docent en de ouders van leden. Als bestuur zijn we wel benieuwd en we willen graag 

onderzoeken wat er leeft onder onze leden. 

We hebben daarom contact gehad met de verenigingsadviseurs vanuit de gemeente Emmen. 

We hebben onze visie en doelen gedeeld en uitgelegd dat we hier wel benieuwd naar zijn. 

De verenigingsadviseurs willen hierin ondersteunen door een onderzoek in te stellen onder 

onze leden en wellicht ook trainers of vrijwilligers. 

Dit doel is behaald, we hebben samen met verenigingsadvies een enquête mogen opstellen en 

deze is door hun uitgevoerd. De uitkomsten zijn bekend en we gaan deze na het 100 jaar feest 

in april 2019 met verenigingsadvies bespreken. 

• De activiteitencommissie heeft in 2018 een goede basis en de middelen om leuke 

dingen te organiseren. 

De activiteitencommissie is een gedreven groep leden die zelfstandig opereren binnen 

de vereniging. Er is sprake van goede communicatie met het bestuur. 

•  

o Onze ledenadministratie is op orde. We hebben geconstateerd dat Jennie de 

basis goed op orde heeft. Een verbeterpunt is het goed controleren en 

bijhouden van de presentielijsten met een snelle terugkoppeling door de 

trainers. 

o Voorbereiden van het 100 jaar bestaan feest. Dit heeft enorm veel tijd in 

beslag genomen. 

o We willen graag een goede geluidsinstallatie in het jaar 2018 voor onze 

demo’s buiten. 

Deze is aangeschaft en zijn we heel tevreden over en blij mee. 

• Al onze wedstrijdgroepen beschikken bij demo’s en wedstrijden over uniforme kleding. 

Ook is er een mogelijkheid dat leden gepersonaliseerde kleding kunnen aanschaffen. 

We hebben ook de mogelijkheid dat een groep wordt gesponsord met T-shirts. 

Doel is behaald. Er zijn trainingspakken en hoodies aangeschaft. We gaan kijken naar de optie 

om gepersonaliseerde kleding nogmaals aan te bieden in 2019. 



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

vereniging zichtbaar zijn. Dit is helaas nog niet gelukt. Door de voorbereiding van het 

100 jaar feest is dit in de wacht blijven staan. 

• De rendabiliteit van alle groepen is goed in kaart gebracht. 

Deze is voor een groot deel bekend en zal in 2019 worden vervolgd. Het ligt in lijn der 

verwachting dat we een contributieverhoging moeten doorvoeren. 

•  

o Inbreng leden: Waarom niet elk jaar de contributie verhogen met klein 

percentage om het rendabel te houden voor de vereniging? Hier denken we als 

bestuur ook over na. We hebben nu al bijna 7 jaar de contributie niet verhoogd, 

dus het lijkt ons ook beter om bijvoorbeeld op basis van koopkrachtstijging 

jaarlijks een contributieverhoging door te voeren. 

• Openstaand uit 2017: Foto’s van alle trainers en wellicht bestuursleden vermelden op 

de website, zodat eventuele nieuwe leden een gezicht bij iedereen hebben. 

Inmiddels zijn er foto’s van alle trainers en bestuursleden en zullen we deze kunnen gebruiken 

voor de website. 

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. 

6. Agendapunten: 

6.a. Contributieverhoging 

Het voorstel van het bestuur is om de contributie per 1 april 2019 te verhogen met 5% en na 

de zomer nog eens te verhogen met 5%. De verenigingskas moet aangevuld worden na het 

100 jarig bestaan van de vereniging en de vele zaken die aangeschaft zijn in 2018. Overigens 

heeft er al meerdere jaren geen verhoging plaats gevonden, maar zijn zaaluren en lonen van 

trainers wel verhoogd. 

De aanwezige leden vinden het prettiger om nu 1x een verhoging door te voeren van 10% 

omdat dit duidelijker is. We besluiten dan ook gezamenlijk dat de contributie per 1 april 2019 

verhoogd gaat worden met 10%. De leden worden aankomend weekend hierover 

geïnformeerd. 

Daarnaast wordt voorgesteld om jaarlijks een bepaald % te gaan verhogen zodat het 

geleidelijk aan gaat. 

6.b. Leden toelaten die minder bedeeld zijn en dit deels vanuit de vereniging sponsoren 

We denken na om leden toe te laten die bijvoorbeeld onder minima vallen. 

Hoe denken de aanwezige leden hierover? 

Het moet wel echt inkomensafhankelijk zijn, bijvoorbeeld via participatieregeling, zodat het 

goed geregeld wordt en er geen misbruik van gemaakt kan worden. Nu wordt er ook gebruik 

gemaakt van de participatieregeling maar zijn bepaalde lessen niet mogelijk omdat voor een 



volledig jaar de contributie duurder is. Als bestuur kun je dan de keus kunnen maken dat een 

kind bijvoorbeeld wel mag gaan turnen en zo niet uitgesloten wordt. Zogenaamd maatwerk 

voor iedereen. 

6.c. Korte terugblik 100 jaar bestaan 

Reactie leden: Alle lof voor hoe het geregeld is. Heel professioneel, het zag er super uit! Het 

magazine ziet er mooi uit. Alle groepen zijn erbij betrokken, ook al deden ze niet mee, maar 

werden ze getoond op het scherm in de zaal. 

Komt er nog een DVD? Dit is nog wel een wens, we zijn hierover in overleg met Malissa 

(cameravrouw). 

De Blingo was ook super geregeld en leuk! Misschien kunnen we hier een jaarlijks evenement 

van maken voor de vereniging. 

7. Doelen van de vereniging 

De gymnastiekvereniging heeft zichzelf een aantal doelen gesteld voor 2019 of langere 

termijn: 

•  

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

juryleden of contributieverhoging, 

o Het bestuur weet wat er binnen de vereniging leeft en kent de verbeterpunten 

en krachten. 

o Onze ledenadministratie is op orde. 

• Voorbereiden en uitvoeren van het 100 jaar bestaan feest. 

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

vereniging zichtbaar zijn. 

• De vereniging is rendabel en financieel gezond. 

• 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. 

• Structureel regelen van een vrijwilligersavond. 

• Onderlinge wedstrijden met omliggende dorpen organiseren. 

• Opleiden trainers en aan de vereniging laten binden. 

 8. Financiën 

Anita Vos (penningmeester) geeft uitleg over de jaarrekening van 2018. 



2018 en begin 2019 heeft een groot gat in de begroting van de vereniging geslagen. Onze 

spaarrekening is dan ook bijna “leeg”. Hier hebben we een heleboel zaken voor aangeschaft 

en natuurlijk het 100 jarig bestaan van georganiseerd. 

Inbreng leden: Kunnen de strippenkaarten nog wel uit voor de vereniging? Deze moeten we 

ook meenemen in de contributieverhoging. Tevens gaan we in 2019 uitzoeken hoe we hier 

mee om willen gaan. 

Er worden veel contributies gestorneerd. Hier gaan we dichter bovenop zitten. Voor alle 

storno’s moet de vereniging betalen en dit gaan we doorbelasten naar de leden die storneren. 

Het is noodzakelijk om de spaarrekening van de vereniging weer aan te vullen. 

We bespreken de doelen en begroting van 2019 op het gebied van financiën. 

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

• Meer stemmen binnen halen voor de verdeling van het bedrag van de Rabobank. Meer 

promotie nodig. 

• We kunnen de vereniging aanmelden bij de Vriendenloterij. Dit gaan we uitzoeken. 

10. Sluiting 

Simone sluit de vergadering om 21:20 en bedankt de aanwezigen. Volgend jaar plannen we de 

Algemene ledenvergadering eind maart 2020. 

=================================================== 

 


