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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Datum: 2 oktober 2019     Tijd: 20:30   Locatie: Zaal Verhoeven 

Aanwezig bestuur: Kim vd Berg, Janne Bijker, Edwin Borsje, Suze de Jong, Bianca Lombarts 
Afwezig:                  - 
Voorzitter:               - 
Notulist:                  Bianca Lombarts  

1 OPENING 
Suze opent de vergadering om 20.45 uur. Het bestuur heet iedereen van harte welkom op de ALV.   

2 WAT WEET JE OVER V&K  
Door middel van een Kahootquiz met 5 vragen wordt de kennis van de aanwezigen getest. De winnaar is Indy Bongers. 

3 NOTULEN VERGADERING VORIGE KEER 
De notulen van de vorige vergadering zijn ongewijzigd aangenomen. 

4 TERUGBLIK SEIZOEN 2018-2019 
> Demogroep: 11 optredens  
> 2 jaarlijkse uitjes voor de volwassenen 
> 32 wedstrijdweekenden  
> Nederlands kampioenen Roos & Jitske! 
> Lotte, Ilze en Liz plaatsen zich voor het EK!  
> Springgroep gepromoveerd naar C 
> V&K 60 jaar!! 

5 INFOGRAPHIC V&K 
Suze ligt de infographic toe voor het seizoen 2019-2020.  
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6 SPEERPUNTEN & ONTWIKKELINGEN 2019 EN VERDER 
Het bestuur is bezig met de ontwikkeling van het nieuwe beleidsplan. Suze ligt toe wat de speerpunten en 
ontwikkelingen per portefeuille zijn.    
 
Technische zaken: 

> Aantal recreatieve leden laten groeien met 25% over 5 jaar 
> Voor iedere doelgroep zijn er voldoende trainers 
> Waarborgen van een doorlopende leerlijn door per jaar opleiden van: 

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

 
HR: 

> Aantrekken van nieuwe enthousiaste vrijwilligers  
> Opvullen open vacaturen   

- Verpleegkundige voor HIB-groepen 
- Sponsorcommissie 
- Mannelijk vertrouwenspersoon 

> Indeling van trainers en assistenten volgens nieuw model 
> VOG voor iedere trainer/assistent  
> Beleidsplan voor de komende 5 jaar 

 
PR & Communicatie: 

> Een communicatieplan voor de komende 5 jaar  
> “Duidelijke en aansprekende communicatie en het uitdragen van een vereniging die vernieuwend en krachtig 

is, zowel naar binnen als naar buiten toe”  
> De betrokkenheid van leden vergroten 

- Alle communicatie, intern en extern, via digitale en gedrukte media verloopt via de werkgroep en 
is gedifferentieerd naar de doelgroep 

- De interne communicatie verbeteren t.o.v. een 0-meting 
- Groeien op onze social media en meer bezoekers genereren op de website 

 
Accommodatie: 

> 1 centraal thuishonk voor lessen EN verenigingsbrede activiteiten 
> Laagdrempelig aanbod dichtbij de doelgroep 

 
Update nieuwbouw Ontmoetingsplein Germenzeel 

> Sloop scholen gestart  
> In gesprek met hoofdgebruikers over hoe het gebouw er uit moet gaan zien 
> In gesprek met gebruikers over de samenwerking 
> In gesprek met de gemeente over zelfwerkzaamheid  
> 2019/2020: kosten exploitatie definitief 
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> Start werkgroepen V&K  

- Funding / sponsoring inrichting - januari 2020 
- Zelfwerkzaamheid (bar + poetsen) - januari 2020 
- Verhuur aan derden - september 2020 

 
Financiën: 

> Stabiele en gezonde basis voor toekomst 
> Investeren:  

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

- Airtrack 
- Springplank 
- Inrichting nieuwe zaal! 

> Slim omgaan met kosten: 
- tijdig opzeggen zaal bij geen gebruik 
- tijdig nieuwe leden doorgeven aan ledenadministratie 
- verhouding tussen omvang zaal, aantal gymnasten en train(st)ers 

 
Balans 
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Exploitatierekening 

 

 

 

Kascontrole 
Op 11 april 2019 heeft kascontrole plaatsgevonden over boekjaar 2018 door de heer H.C.A. Bassa en mevrouw K. 
Hol. De leden verlenen decharge voor de financiële cijfers van 2018. 
Ondertekend verslag ontvangen getekend op 12 april: “het overzicht van bezittingen en schulden per 31 december 
2018 en het exploitatie-overzicht over 2018 met een positief resultaat van € 9.521 geeft een getrouw beeld van de 
werkelijkheid”  
 
Nieuw lid voor kascontrole 2019 te benoemen die samen met Kim Hol de kascontrole van 2019 gaat doen. 
 
Alles kent zijn prijs (nieuwe accommodatie) 

> Investeringen in materiaal voor rekening van V&K 
- Inrichtingskosten circa €90.000 

> Huurprijs permanent ingericht zaaldeel per jaar circa € 28.000 (bij 100% gebruik jeugd) 
- Huur gebaseerd op tarieven voor binnensport accommodaties  
- Exclusieve verhuur aan V&K 
- Jaarlijkse huurlast op basis van een gemiddelde bezetting van een sporthal (60%) 

> Restant uit contributie 
- Meer leden 
- Contributieverhoging (als het niet anders kan) 

> Alle leden 
> Gebruikers permanent ingericht zaaldeel 

> Stel: 5% meer contributie opbrengsten uit meer leden (5% van € 125.000) is € 6.250 
> Stel: in een reeks van jaren 5% verhoging voor alle leden  

is eveneens € 6.250 
> Restant ad € 5.500 met name bij gebruikers permanent ingericht zaaldeel 
> In werkelijkheid kan het (veel) minder zijn 
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Contributieverhoging 
Er wordt een contributieverhoging voorgesteld van 2% voor de leden ˂ 16 jaar en 1% voor leden ˃ 16 jaar met ingang 
van het seizoen 2020.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na stemming wordt vastgesteld dat een verhoging zoals hierboven genoemd per ingang van seizoen 2020 
doorgevoerd wordt. 
 

7 RONDVRAAG 
7.1 Henk Bassa: in de presentatie komt naar voren dat het streven een ledengroei met 25% is, maar hoe kan dat 
wanneer de lessen vol zijn. Er wordt eerst gekeken dat er voldoende trainers zijn en daarnaast zijn niet alle groepen 
vol op bepaalde dagen. Er moeten eerst groepen vol komen van eenzelfde soort les voor er een nieuwe groep gestart 
gaat worden. Meer trainers betekent wel dat we meer leden aan kunnen. 

8 SLUITING 
Om 22.00 uur sluit de vergadering 

PRESENTIELIJST 

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

Er zijn in totaal 23 leden aanwezig. 

 
 

 
 
 

 

  

 
< 16 jaar > 16 jaar 

2019 (reeds gedaan) 2,5% 2,5% 

Voorstel 2020 2,0% 1,0% 

2021 Later te bepalen Later te bepalen 


