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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Datum: 7 oktober 2020    Tijd: 20:30   Locatie: via Teams 

Aanwezig bestuur: Janne Bijker, Edwin Borsje, Suze de Jong, Bianca Lombarts, Maaike Coenen 
Afwezig:                  - 
Voorzitter:               Suze de Jong 
Notulist:                  Maaike Coenen 

1 OPENING 
Suze opent de vergadering om 20.30 uur en heet iedereen van harte welkom op de ALV via Teams.   

V&K dat zijn wij allemaal samen. We hebben iedereen nodig om van onze vereniging een succes te maken! 

2 NOTULEN ALV OKT. 2019  
De notulen worden vastgesteld. 

3 TERUGBLIK SEIZOEN 2019-2020 
• Goede teampresentatie acrogym  
• Medailleregen tijdens wedstrijden 
• Geweldige opbrengst Rabo ClubSupport - en Grote Clubactie -  € 1.443 en €4.090  
• Demogroep straalde tijdens de pronkzittingen 
• Nieuwjaarsbowling volwassenen was gezellig en goed bezocht. 
• Corona: in het begin waren er veel zorgen vooral bij de volwassenen 

o Tonny Damen helaas overleden.  
• Sporten en bewegen bij De Keien, HCU en in de tuinen van leden: hartelijk dank aan iedereen die ervoor 

heeft gezorgd dat alle lessen weer door konden gaan. 
• Start bouw ontmoetingsplein Mellepark!  
• Sport Zomer voor jeugd succesvol 

 

4 SPEERPUNTEN EN ONTWIKKELINGEN 
A: Algemeen:  

1) Veilig sportklimaat  
• Spelregels van V&K zijn opgesteld: de spelregels worden kort benoemd. 
• Vertrouwenspersoon Lida Zwaans , zij vervult deze taak al heel lang, maar we willen dit extra benoemen 

omdat sportveiligheid , zowel lichamelijk als geestelijk voor ons heel belangrijk is. 
2) Binden & boeien vinden we heel belangrijk. Bij trainers is dit een enorme uitdaging. 

• Seizoens kick-off met trainers en assistenten ivm corona. Hopelijk volgend jaar voor de hele vereniging. 
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B: Technische zaken 
 

• Aantal breedtesport (alle leden die minder dan 2 ½ uur sporten per week) leden laten groeien met 25% 
over 5 jaar. We zijn nu gedaald, o.a. door corona, Maaike Looij is gestopt ivm verhuizing en 15 leden van 
de groep is daardoor ook gestopt. Flexibel lidmaatschap is ook gedaald door corona. 

• Voor iedere doelgroep zijn er voldoende trainers: dit is gelukt. Jeugdige leden willen we graag opleiden  
• Waarborgen van een doorlopende leerlijn door per jaar opleiden van: 

- 5 x niveau 1 assistenten  
- 3 x niveau 2 assistenten  
- 1 x niveau 3 trainer 

 
C: HR 

• Aantrekken van nieuwe enthousiaste vrijwilligers  
o Doel: 80 % van de werkgroepen bemenst, er zijn nu nog veel vacatures. 80% wordt nu niet gehaald. 
o Leden 13+ inzetten als vrijwilligers  
o Openstaande vacatures (3 bestuursleden, sponsorcommissie, sponsor-acties, bar, schoonmaak, 

verhuizing, TC) 
• Personeelshandboek voor trainers en assistenten: hierin staan basisafspraken. 
• VOG voor iedere trainer/assistent vanaf 14 jaar, ivm veilig sportklimaat. 
• Investeren: 

- train(st)ers en assistenten door middel van opleidingen 
- heldere vergoedingen structuur d.m.v. schaalindeling  
 

D: PR en communicatie 
Duidelijke en aansprekende communicatie en het uitdragen van een vereniging die vernieuwend en krachtig is, 
zowel naar binnen als naar buiten toe”: via nieuwsbrief, instagram, facebook, tiktok, youtube, onze website.  

V&K, een vereniging in beweging. Een plek waar iedereen elkaar ontmoet door gymnastiek. Van het leren van de 
basis van bewegen, tot gymnastiek op wedstrijdniveau, tot blijven bewegen op latere leeftijd: V&K is jouw 
springplank naar een leven lang bewegen met plezier. Deze zin zal voortdurend terugkomen in de communicatie. 

 
E: Accommodatie:  
We liggen op schema. Rond de meivakantie kunnen we de sporthal in gebruik gaan nemen. Oude sporthal wordt 
daarna gesloopt. In de bouwapp, via instagram, youtube etc is de bouw te volgen. 
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5 FINANCIËN  
 

Financieel gezond blijven: Buffer van 40% van de jaarlijkse contributie opbrengst 
> Per 31 december 2019 bedraagt deze buffer 57% 
> 2020 zal deze nog iets verder groeien, benodigd voor eigen investering in Mellepark 
> Na investering in 2021 is de 40% uitdagend, zeker omdat de jaarlijkse exploitatie dan (voorlopig) 

geen resultaat meer "oplevert". 
 

 
 

V&K balans per 31 december 2019

ACTIVA PASSIVA

31-12-2019 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2018

Toestellen/Materialen 7.480 5.963 Eigen vermogen 82.728 62.181
Computers 293 446

Nog te betalen 20.720 20.985
Nog te ontvangen/vooruitbetaald 4.000 3.723 Nog te betalen loonheffing 693 885

Nog te betalen vakantiegeld 1.546 1.107
Rabobank RC 2.839 2.748 Nog te besteden sociaal potje 890 1.092
Rabobank spaarrekening 90.000 70.000
Rabobank sociaalpotje 0 1.092
ING bank 1.693 1.964
Kas 273 314

106.578 86.250 106.578 86.250

Exploitatierekening 2019 V&K 
(in euro's)

2019 2018 2017

Baten
contributie en doorbelastingen 145.765                 134.617                 143.311                 
overige opbrengsten 24.341                    13.101                    16.104                    

170.106                 147.718                 159.415                 

Lasten
kosten KNGU 22.396                    21.840                    21.920                    
personeelskosten 72.538                    67.057                    62.705                    
huisvestingskosten 40.140                    36.025                    39.201                    
kosten materialen 1.789                      2.159                      2.443                      
afschrijvingskosten 2.987                      2.040                      2.155                      
algemene kosten 9.709                      9.076                      11.739                    

149.559                 138.197                 140.164                 

Resultaat 20.547                    9.521                      19.252                    
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Kascontrole: 
Op 17 juni 2020 heeft kascontrole plaatsgevonden over boekjaar 2019 door mevrouw K. Hol en de heer R. de 
Krieger. Ondertekend verslag is ontvangen en  getekend op 20 juni: “het overzicht van bezittingen en schulden per 
31 december 2019 met een balanstotaal van € 106.578 en het exploitatie-overzicht over 2020 met een positief 
resultaat van € 20.547 geeft een getrouw beeld van de werkelijkheid”  
 
Nieuw lid voor kascontrole 2020 naast Ronald de Krieger: Janneke van de Locht 
 
Corona-impact: 
 

Effect Corona t/m augustus 2020 

Minder huurlasten € 15.000 

Minder variabele trainerslasten  € 2.000 

Hogere kosten (handgel, materiaal, 
presentjes voor Keien,etc) 

€ -1.500 

Zomerprogramma € -1.000 

Tegemoetkoming KNGU en Overheid  € 7.000 

Minder kosten € 21.500  
 
Investering inrichting: De Gemeente betaalt het gebouw, wij gaan 1/3 deel 24/7 huren 

>          De inrichting is voor onze eigen rekening 
>          Langdurige onderhandelingen met Bosan Sportinstallaties  
>          Gekomen tot 2 offertes: (1) goederen en (2) diensten 

 
Totaal ruim €162.000 > Goedkeuring investering door ALV:  
 
Vraag vanuit de leden: graag stemmen na het bespreken van de financiering. 
 
Hoe gaan we dit financieren? 

Financiering  Goederen Diensten Totaal 

Aankoop € 148.437 € 13.703 € 162.140 

Zelfwerkzaamheid vracht + 
projectkosten 

 
- € 3.000 - € 3.000 

Eigen middelen - € 48.750 - € 10.703 - € 59.453 

Subsidie - € 29.687 
 

- € 29.687 

Eenmalige sponsoring - € 20.000 
 

- € 20.000 

Benodigde lening  € 50.000 
 

€ 50.000  
 

 
 
 

Wat hebben we hiermee gedaan? 

Korting contributie mei 50% € 12.500 

Variabele trainers 2 weken doorbetaald € 1.500 

Korting contributie september 25% € 6.250 

Kick-off event € 1.250 

Totaal € 21.500  
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1) Meer zelfwerkzaamheid en meer eenmalige sponsoring betekent minder benodigde lening  
2) Momenteel contact met Rabobank over noodzakelijke lening: dit gaat de goede kant op. In 6 jaar lening weer 
aflossen. 
3) Sponsoring : begin volgend jaar komt er een event waarbij we veel geld hopen te krijgen. Nog geen plan B voor 
het geval event niet door kan gaan, misschien privé leningen. Het vinden van voldoende mensen om dit soort acties 
op poten te zetten is ook belangrijk. 
 
Vraag: worden alle materialen meegenomen naar de nieuwe zaal? Antwoord: zoveel mogelijk 
 
Instemming met investering: iedereen stemt voor. 
 
 

Exploitatie nieuwe inrichting  

1. Huur: van 8.00 – 23.00 uur, 48 weken per jaar en 60% bezetting  € 29.000 

2. Minder huur andere zaaldelen - € 8.000 

3. Afschrijving materialen gemiddeld 10 jaar  € 12.000 

4. Onderhoud materialen 2% € 3.000 

5. Rente lening, stel 4% € 2.000 

6. Bar invulling: 48 wkn, 3 uur per dag, 7 dgn per week * €10 (in onderhandeling) - € 10.000 

7. Schoonmaak: 48 wkn, 2 uur per dag, 3 dgn per week * €10 (in onderhandeling) - € 3.000  

8. Verhuur aan derden - € ? 

9. Sponsoring  - € ?  

Nog te dekken jaarlijkse kosten € 25.000  
 
Contributie: 
Een gedeelte van de extra kosten zal uit de contributie moeten komen. 

Wat gaan we doen: 
1) Harmonisatie tarieven jeugd en volwassenen 

• Contributie & inschrijfgeld  
• Wedstrijdsporters vanaf 2,5 uur naar 44 lesweken in het jaar  

2) Nieuwe software voor ledenadministratie (All-United) 
3) Nieuwe contributietabel ter beslissing in de ALV  
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Junioren was dalend van € 4,21 naar € 1,68 per uur (alles 40 weken per jaar) 
Senioren was dalend van € 4,44 naar € 1,78 per uur (alles 40 weken per jaar) 
 
Harmonisatie inschrijfgeld naar € 20 (was junior € 15 en senior € 20) 
Verhoging flexibel lidmaatschap naar € 60 (was € 45). 
 
Vragen:  
Wat is de gemiddelde prijsstijging op jaarbasis? > dit is per lid verschillend, afhangend van aantal uren dat 
iemand traint.  
 
De Algemene Ledenvergadering gaat akkoord met de nieuwe contributietabel. 
 
 

Contributie V&K (vanaf 1-1-2021) in EURO'S

AANTAL LESUREN
PER WEEK per termijn per jaar per uur

0,75 27,00€              135,00€            4,50€                
1,00 36,00€              180,00€            4,50€                
1,50 42,00€              210,00€            3,50€                
2,00 49,60€              248,00€            3,10€                
2,50 62,70€              313,50€            2,85€                
3,00 64,68€              323,40€            2,45€                
3,50 69,30€              346,50€            2,25€                
4,00 73,92€              369,60€            2,10€                
5,00 88,00€              440,00€            2,00€                
6,00 92,40€              462,00€            1,75€                
7,00 101,64€            508,20€            1,65€                
8,00 116,16€            580,80€            1,65€                
9,00 130,68€            653,40€            1,65€                

10,00 145,20€            726,00€            1,65€                
11,00 159,72€            798,60€            1,65€                
12,00 174,24€            871,20€            1,65€                
13,00 188,76€            943,80€            1,65€                
14,00 203,28€            1.016,40€         1,65€                
15,00 217,80€            1.089,00€         1,65€                

- 40 weken per jaar (breedtesport)
- 44 weken per jaar (wedstrijdsport)

ALLE LEEFTIJDEN

De jaarcontributie wordt in vijf termijnen geïnd. De incasso's vinden 
plaats in de eerste helft van september, november, januari, maart en 
mei. De contributiebedragen zijn in onderstaande tabel opgenomen.
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6 RONDVRAAG  

Waarom is het sporten voor volwassenen op maandagmiddag om half 2? 

Antwoord: dit heeft te maken met de beschikbaarheid van de trainers en sportzalen, bij veel animo wordt gekeken 
naar mogelijk een ander tijdstip. 

 Alle trainers zijn zeer tevreden over ons als bestuur en we krijgen een presentje. 

7 PRESENTIELIJST 

De presentielijst is omwille van de privacywet AVG niet bijgesloten, maar wel opvraagbaar bij het secretariaat.  

Er zijn in totaal 19 leden aanwezig, daarnaast zijn het bestuur (5x), de BSC Leon en Bas aanwezig. 

 
 

 
 
 

 

  


