
Algemene ledenvergadering 29 maart 2018   

1. Opening 

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

harte welkom. Er zijn 8 leden aanwezig op de vergadering. Onze penningmeester Anita Vos 

moest helaas afzeggen voor vanavond. 

2. Vaststellen van de agenda 

Er zijn geen punten toegevoegd aan de agenda. 

3. Mededelingen en veranderingen binnen het bestuur 

Simone heeft het huidige bestuur voorgesteld: 

• Simone Veenstra (voorzitter) 

• Anja Plas (secretaris) 

• Anita Vos (penningmeester) 

• Michel Bos (algemeen lid) 

In 2017 moest Alja Kuiper helaas stoppen binnen het bestuur als algemeen lid, deze functie is 

nog steeds vacant. 

2017 is een jaar geweest waarin er veel organisatorische zaken zijn aangepakt. Ook zaken die 

niet zichtbaar zijn voor leden. Hiermee hebben we het dan o.a. over aanpassen en schrijven 

van beleid. 

Vrijwilligers 

Het bestuur is erg blij met het aantal vrijwilligers dat zich structureel inzet voor de vereniging. 

We hebben een zeer actieve activiteitencommissie die het bestuur ontlast in hun taken. 

De leden zijn; Marissa Bol, Jennie Wassink , Bianca Heller, Aniek Jonker, Melanie 

Hovenkamp, Sandra de Roo en Wilma Wehkamp. Dit jaar hebben ze ook de Pietengym 

georganiseerd en gezorgd voor de kerstchocolade en koekjes, het bestuur werd hier volledig 

mee ontlast. 

Jennie Wassink heeft de mailbox van de vereniging overgenomen. 

Ledenadministratie 

In 2017 is de ledenadministratie van Melanie Schonewille overgenomen door Michel Bos. 

Michel is echter ook recent gestopt met de ledenadministratie, maar blijft wel zijn 

bestuurstaak uitvoeren. Het was merkbaar dat er zaken bleven liggen en Michel heeft zelf 

aangegeven dat dit voor hem niet haalbaar was. Jennie Wassink heeft de ledenadministratie 

overgenomen. 

Samenwerking met scholen/externe partijen 

We werken nog steeds veel samen met de brede school door het aanbieden van lesuren op de 

activiteitenladder. 

Er is een start gemaakt met het Nijntje Beweegdiploma en het gestelde tijdspad is voor een 

diploma niet haalbaar gebleken. Het bestuur is nog steeds in contact met Marten van de 



Waard hierover als schakel tussen de scholen en de vereniging. De vereniging is hierin niet 

leidend en afhankelijk van de scholen en brede school. 

Ook waren we uitgenodigd voor de jaarafsluiting van Dansschool Dan’s Entertainment die 

plaats vond in Coevorden. 

Glazen Huis 

We hebben voor het eerst deelgenomen aan het glazen huis. De turn en streetdance groepen 

hebben hier een mooie demo neergezet en een opbrengst achtergelaten. Erg leuk was de 

fotoshoot actie die turnen had georganiseerd. 

FreerunninG 

De opgezette FreerunninG hebben we verplaatst van de zaterdag naar de donderdag, het is 

echter gebleken dat er onvoldoende animo voor is. Het mooie is dat met het opzetten van deze 

les de vereniging ook de Cultuurprijs voor Jeugd (een geldbedrag) had gewonnen. Nu deze 

lessen geen vervolg meer hebben is dit in principe ook niet meer tot onze beschikking. Dit is 

nog terug gelegd bij de gemeente en we hopen dat we deze mogen gaan inzetten binnen de 

reguliere freerunlessen. Hier komen we in 2018 op terug. 

Onderlinge wedstrijden gym 

Hier hebben we voor het eerst aan mee gedaan in 2017 en is ons goed bevallen. We zijn eerste 

geworden. We zullen ook de volgende wedstrijden weer gaan deelnemen, dit is 1x per 2 jaar. 

Sluiting turnhal 

De turnhal is een tijd gesloten geweest en we hebben alle lessen zo goed mogelijk geprobeerd 

op te vangen. Dit is in tegenstelling tot andere turnverenigingen erg goed gelukt en daar zijn 

we erg blij mee. 

Jurylid Turnen 

Wilma Wehkamp heeft de jury cursus TD2 met een positief resultaat behaald, dat houdt in dat 

ze nu ook voor de turnsters op dit niveau kan jureren. 

Ook dit jaar ondervinden we dat er net voldoende mensen zijn die kunnen jureren voor onze 

leden. 

Marjan Kloeze die ook voor ons jureert heeft echter aangegeven dat ze dit niet meer kan doen. 

We zijn écht juryleden nodig om deelname aan wedstrijden te kunnen garanderen. 

Grote Clubactie 

De Grote Clubactie is in 2017 georganiseerd door Marinda Lippold, het is erg zorgvuldig 

verlopen en we hadden weer een mooie opbrengst. Het was echter wel zichtbaar dat het 

bedrag is terug gelopen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de klachten van het jaar ervoor 

die van leden/ouders zijn binnen gekomen en er minder motivatie is geweest voor dit jaar. 

 

Wedstrijdgroepen 

Er wordt getraind door 2 streetdance en 3 jazz dance groepen om te gaan deelnemen aan 

wedstrijden. Bij de jazz groepen zijn er al deelnames geweest aan wedstrijden en binnen de 



streetdance is er best veel verloop geweest waardoor het nog niet mogelijk is geweest om deel 

te nemen aan een wedstrijd, we hopen dat dit snel zal volgen! 

Opleiding 

Zowel binnen de dans als turnen zijn er veel opleidingen geweest. 

Noa Timmerman, Lisanne Pals, Romy Kamies hebben de opleiding assistent dans gehaald. 

Graag willen we hun verbinden aan onze vereniging en als er potentie en middelen voor zijn 

een vervolgopleiding aanbieden. 

Ook Beau van Harteveld, onze gymdocent is geslaagd voor niveau 2 en gestart met gym 

niveau 3 en we hopen dat ze deze in 2018 zal gaan afronden. 

Afscheid en welkom docenten 

In 2017 hebben we afscheid genomen van meerdere docenten, we hebben afscheid genomen 

van zowel Assunta als  Annie, die meer dan 30 jaar binnen de vereniging hebben gewerkt als 

gymdocenten. Het afscheid van Assunta is meer achter de schermen geweest omdat ze al een 

tijdje buiten het beeld van de leden was en Annie heeft van alle kindergroepen van een mooi 

afscheid kunnen genieten. 

Ook hebben we dit jaar afscheid genomen van Angelique, ze gaf met veel plezier turnles maar 

kon dit helaas niet meer combineren met haar reguliere baan. 

Naast het verwelkomen hebben we ook dit jaar weer afscheid moeten nemen van Dorien 

Klasens, ze was gestart met de Acrogym, maar kon dit vervolgens niet meer combineren met 

haar nieuwe baan. Hiermee moesten we helaas ook afscheid nemen van de Acrogym omdat er 

geen vervangend docent kon worden gevonden. 

Met het vertrek van trainers verwelkom je ook weer nieuwe, Beau van Harteveld was al in 

beeld als assistente en heeft de opleiding gedaan om zelfstandig te mogen lesgeven. Ze is nog 

bezig met het afronden van de opleiding gymleider 3. Beau heeft zowel de gymlessen op 

maandag als de turnles van Angelique over genomen. De gymles doet ze samen met Niels 

Wesseling, al bekend van de Freerunning en Niels heeft op zijn beurt de gymlessen op 

woensdag van Annie overgenomen samen met Melissa Wittendorp. 

Er zijn ook nieuwe assistentes binnen de turngroepen, dat zijn Maud Vos, Dewy Klaasens en 

Gwen Dijkstra. Ook Heleen is nog steeds in beeld maar haar school/werk laat dit niet altijd 

meer toe. 

Grote groepen 

Vorig jaar is benoemd dat er gekeken ging worden naar het splitsen – en aanbieden van een 2e 

lesuur Yoga/pilates en Zumba. 

I.o.m. Diny en Elise is dit helaas niet gelukt. Dit heeft te maken met de vrije zaaluren en de 

uren dat ze zelf kunnen. Er is daarom eind dit jaar helaas een ledenstop gezet op de 

yoga/pilates. 

Verenigingskleding 

Het huidige aantal trainingspakken die er zijn voor de turnleden is onvoldoende en er zijn ook 

nieuwe wedstrijdgroepen gevormd die we ook graag uniform op wedstrijden willen laten 

verschijnen. 

Michel heeft de mogelijkheden en kosten voor ons onderzocht en in 2018 zal dit meer fysiek 

vorm gaan krijgen. 

Ten tijde van deze vergadering zijn de nieuwe pakken en hoodies al gedragen bij de D2D en 

zijn er alleen maar positieve geluiden. 



Maandelijks incasseren. 

We zijn per 1 januari begonnen met maandelijks incasseren. Hoewel dit in het begin nog 

vragen opriep zijn we erg blij met dit besluit. De bondscontributie wordt per kwartaal 

geïncasseerd omdat wij het ook op deze manier moeten afdragen aan de KNGU. 

  

4. Notulen vorige vergadering 

We lopen de notulen van de vorige algemene ledenvergadering 2017 nog even kort door. 

Er zijn geen op- of aanmerkingen. 

Status gestelde doelen 2017: 

• Het maken van een promotiefilm van de hele vereniging. 

Dit is nog niet gereed, hierin zijn we afhankelijk van de vrijwilliger die dit op zich wilde 

nemen. Misschien moeten we overwegen om hier iemand anders voor te vragen. 

• Foto’s van alle trainers en wellicht bestuursleden vermelden op de website, zodat 

eventuele nieuwe leden een gezicht bij iedereen hebben. 

Dit is nog niet gereed, heeft geen prioriteit gehad. 

• Vrijwilligersbeleid schrijven en hiervoor een commissie aanstellen. 

Deze is voor het grootste deel over te nemen vanuit de cursus MVKT, we hebben echter geen 

mensen kunnen vinden die in deze commissie willen zitten. 

• Samenwerken met bassischolen door lessen te gaan geven in de gymles. Hiermee 

kunnen ze kennis maken met diverse sporten en kan het voor de vereniging leden 

opleveren. 

Onze lessen zijn en worden voortdurend gepromoot op diverse basisscholen, ook middels de 

brede school ladder. 

• Ouders vragen om de jurycursus turnen te volgen. 

Na het behalen van TD1 heeft Wilma Wehkamp ook de opleiding TD2 behaald. 

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

Dit hebben we gedaan en alle groepen zijn vergroot, dit m.u.v. de dames jazz groep. 

• Daadwerkelijk starten met plannen maken voor het jubileumjaar in 2019. 

Er zijn al wat ideeën over tafel gekomen en het Atlas theater is besproken, dit zal zijn verdere 

uitwerking in 2018 hebben. We hebben Norbert Bruning bereid gevonden om een 

verenigingsgids te gaan samenstellen. 



• Zo langzaam aan lopen de zaaluren volledig vol tot 21.00 uur in de avond. Lessen na 

dit tijdstip worden vaak niet goed meer bezocht en zijn niet aantrekkelijk. 

Wat kunnen we nog doen om meer aan te kunnen bieden? Dit hoeft niet eens om nieuwe 

lessen te gaan, maar ook lessen die we willen uitbreiden naar 2 maal per week. Zou het 

kunnen dat we een eigen ruimte gaan creëren? Een grote stap maar zeker het uitzoeken waard. 

Een eigen ruimte is op dit moment nog niet haalbaar maar een onderzoek is gestart. Er heeft 

een gesprek plaats gevonden met Joop Roos die wel mogelijkheden ziet. 

Tevens hebben we nog gekeken naar de vrije zaaluren van het Esdal College en Sporthal De 

Zon. Deze hadden echter ook geen mogelijkheden voor ons. 

• We willen focus gaan leggen op ons vrijwilligersbeleid. Meer Vrijwilligers in Korte 

Tijd kan worden afgerond, maar moet daarmee niet doodbloeden. Het is dus belangrijk 

dat we iemand vinden die dit proces gaat bewaken en in beweging houdt. 

Ook moeten de eerste contacten actief gelegd worden met de nieuwe vrijwilligers. 

Er zijn contacten geweest met nieuwe vrijwilligers, wat hieruit is voortgekomen is al eerder 

genoemd in wat 2017 heeft gebracht. Helaas is de naaigroep die was samengesteld uit deze 

MVKT niet van de grond gekomen en zouden we deze nog graag willen samenstellen. 

De was wordt na demo’s verdeeld over was-moeders en dat is een behoorlijke ontlasting voor 

de docent. 

• Actief zoeken en aanbieden naar passende cursus/scholing aan assistenten en trainers. 

We zijn nieuwe lessen gestart, Bootcamp, Full Body Cross, Streetdance selecties. Binnenkort 

willen we ook starten met jazz wedstrijdgroepen. 

Dit blijven we aanbieden en een aantal hebben zoals genoemd ook de opleiding voltooid. 

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. Bespreekpunten 

6a. Contributieverhoging 

Het gebruik van de turnhal is nog steeds een hot item binnen STE en daarmee ook binnen ons 

bestuur. Ook dit jaar zijn er nog veel onzekerheden over het blijven gebruiken van de turnhal. 

Als bestuur maken we een calculatie om te kijken of er mogelijkheden zijn tot het 2x per 

week afnemen van lessen in de turnhal. 



Bij meer huur afname is er meer kans op het voortbestaan. Ook is het zo dat wanneer er 

onvoldoende afname is en er wel kan worden voortbestaan dat de huur verhoogd zal worden 

naar twee maal het huidige tarief. 

Dit alles zal zorgen voor het moeten doorvoeren van een verhoogde contributie. 

Nu kan het een overweging zijn om 2x af te nemen en daarmee een verhoging doorvoeren 

waarvoor dan ook 2x gebruik kan worden gemaakt van de hal. Hoe denken de aanwezige 

leden hierover? 

Er zijn 2 leden aanwezig met turnende kinderen. Zij vinden het aantrekkelijker om 2x te 

turnen in de turnhal, ook als dit een contributieverhoging met zich meebrengt. Er  moeten dan 

nog wel een aantal zaken veranderen: de troep maar daar worden opgeruimd om het pand, de 

verlichting en het toilet moeten op orde gemaakt worden. We nemen dit mee in de volgende 

vergadering met het STE. 

Binnen de jazzdance zal er deelname zijn aan wedstrijden, deze wedstrijden kosten gemiddeld 

€25,= per groep. Binnen turnen worden kosten doorberekend aan de leden. Dit zal dan ook 

gelijk moeten worden getrokken met de dansafdeling. Hoe denken de aanwezige leden 

hierover? 

De leden die betrokken zijn bij de dansafdeling stemmen in met een minimale 

contributieverhoging voor de wedstrijdgroepen, zodat hier de wedstrijdkosten van betaald 

kunnen worden.  

6b. Juryleden turnen 

Binnen turnen is er sprake van een juryleden tekort en zullen de turnsters in 2019 met het 

aantal 

van 29 turnsters mee gaan doen aan wedstrijden en moeten we meer juryleden aan gaan 

melden. 

Ook wordt er geturnd op divers niveaus en is er vraag naar juryleden voor TD1 en TD2 of 

TD3 

Als er onvoldoende juryleden zijn dan moeten we gebruik maken van betaalde juryleden van 

andere verenigingen en zullen we een contributieverhoging door moeten voeren tenzij zich 

voldoende mensen aanmelden om de cursus te volgen. Moeten we de cursus voor een 

familielid verplicht stellen als een kind turnt? 

We vinden niet dat het verplicht gesteld moet worden, omdat je wel gevoel moet hebben bij 

turnen. Echter moet er wel het gesprek opgestart worden met de ouders dat we een keuze 

moeten maken, of de kosten doorberekenen van het inhuren van juryleden of een aantal 

ouders moeten de cursus gaan volgen. 

6c. 100 jaar bestaan/uitvoering 

Op 9 maart 2019 bestaat onze vereniging 100 jaar. 

We willen dit vieren met al onze leden in het Atlas theater. Ook zullen de groepen dan een 

uitvoering gaan geven in een echt theater! 



2018 zou het jaar zijn waarin onze twee jaarlijkse uitvoering plaats zou vinden. We hebben de 

keuze gemaakt om deze dit jaar niet te organiseren vanwege alle voorbereidingen voor 2019 

die voldoende gaan vragen. 

Het bestuur vraagt zich af of je dit kosteloos moet gaan doen of kun je nog entreekosten 

vragen? 

De meeste leden geven aan dat er nog wel een kleine bijdrage gevraagd kan worden. 

Ook hebben we groepen binnen de vereniging die geen deelname hebben aan demo’s, hoe 

bereiken we deze groep leden? Zijn er nog goede ideeën of mensen die willen ondersteunen in 

de voorbereiding? Er zijn leden aanwezig die wel willen helpen in de voorbereidingen als het 

maar duidelijk afgebakende taken zijn. Tevens is het handig om een herinnering te sturen 

naar alle leden over het 100 jarig bestaan. 

7. Doelen van de vereniging 

De gymnastiekvereniging heeft zichzelf een aantal doelen gesteld voor 2018 of langere 

termijn: 

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

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

contributieverhoging. 

-        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 docenten of vrijwilligers. 

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

te organiseren. 

-        Onze ledenadministratie is op orde. De presentielijsten kunnen maandelijks door de 

docenten worden gecheckt en mail wordt gelijk verwerkt waardoor er geen sprake is van 

achterstand of onjuist incasseren. 

-        Voorbereiden van het 100 jaar bestaan feest. 

We willen graag een goede geluidsinstallatie in het jaar 2018 voor onze demo’s buiten. 

-        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. 

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

vereniging zichtbaar zijn. 

De rendabiliteit van alle groepen is goed in kaart gebracht. 

-        Foto’s van trainers op de website zetten en eventueel van bestuur/vrijwilligers met vaste 

taken. 

  

8. Financiën 

Anja Plas (secretaris) geeft bij afwezigheid van onze penningmeester uitleg over de 

jaarrekening van 2017. We hebben het jaar positief afgesloten. 

  

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

-        Een lid geeft aan dat het wellicht een optie is om Acrogym te doen op de 

woensdagavond van 19.00 tot 20.00, omdat het ledenaantal van de gymgroep op dit tijdstip 

erg klein is. 

-        Buurtgebouw De Dobbe heeft een mooie zaal en wellicht is dit een optie voor een 

yoga/pilates les. 

  

10. Sluiting 

Simone sluit de vergadering om 21.30 uur en bedankt de aanwezigen voor hun tijd en inbreng. 

 


