
 

 

 

AANGESLOTEN BIJ DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE GYMNASTIEK UNIE 

 

NOTULEN 
Algemene Ledenvergadering op woensdag 29 maart 2017 

 
AGENDA:  
1 Opening 

Christine Blok opent de vergadering. 

 

2 Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 16 maart 2016 welke bij deze mail zijn toegevoegd als bijlage. 

Notulen zijn goedgekeurd, geen opmerkingen. 

 

3 Jaarverslag 2016 

Het jaarverslag wordt voorgelezen door de secretaris en wordt goed ontvangen door de leden: applaus voor al het werk 
dat verzet is. 

Catherijn van den Berg wordt nog even extra in het zonnetje gezet. 

 

4 Financiën 

a) Jaarrekening 2016 incl. verslag kascommissie en decharge penningmeester 

Christine licht toe: Het gaat een stuk beter met de financiële positie van de vereniging. We willen wat meer 
voorzieningen gaan treffen: o.a. voor salaris van leiding, nieuw aan te schaffen materialen. Positief verschil van 
euro 25.000,-.  

Verder geen vragen/opmerkingen vanuit de leden. 

Vanuit de kascontrolecommissie complimenten voor het nauwkeurige opstellen van alle financiële zaken. 

Er wordt decharge verleend aan de penningmeester door de kascommissie. 

 

b) Benoemen nieuwe kascontrolecommissie 

Hermien Boertjes, Mirjam Steenbrink (Vaassen) en Ingrid van Duinen (Vaassen) vormen samen de nieuwe 
kascommissie. 

 

c) Begroting 2017 

Begroting is goedgekeurd, geen op/aanmerkingen. 

 

5 Vrijwilligersbeleid  

Zonder vrijwilligers kan een vereniging niet draaien. We hebben gemerkt als bestuur dat zowel bestuur als leiding heel 
veel taken oppakken die ook door anderen opgepakt kunnen worden. Zodat bestuurders kunnen besturen en leiding de 
trainingen kan verzorgen, zonder ook alle extra taken te doen. Er is een organisatiestructuur opgezet waarin aan is 
gegeven welke functies en taken er zijn voor vrijwilligers. Het verzoek aan een ieder om zich tijdens de vergadering ter 
plekke in te schrijven dan wel dit te doen op de site van Hanze Gym Hattem. 

 



 

Er is voor gekozen om selectie- en wedstrijdleden te verplichten om vrijwilligerswerk te doen. Zij hebben niet alleen een 
voorbeeldfunctie, maar kosten de vereniging ook meer. Daar mag ook iets tegenover staan.  

 

Christine legt uit wat het vrijwilligersbeleid inhoudt en geeft een aantal praktische voorbeelden van vrijwilligerswerk. 

 

Opmerking vanuit de leden over communicatie: moet er dan niet ook iemand zich specifiek met communicatie 
bezighouden? Als v.b. wordt aangegeven dat niet iedereen op de hoogte is van de datum van de ALV. Mailadressen zijn 
niet up to date. Vanuit beide kanten (leden en vereniging) kan hieraan gewerkt worden. Verzoek aan de leden om het 
mailadres door te geven indien je b.v. geen nieuwsbrief ontvangt. 

 

Als je je naam invult op de site dan wel op de papieren versie in de zaal dan word je benadert door het bestuur om 
verdere invulling te geven aan het vrijwilligerswerk. 

 

Leiding communiceert met selectie- en wedstrijdleden dat zij verplicht vrijwilligerswerk gaan doen en dit ook 
daadwerkelijk gaan doen. 

 

Op de vraag hoe oud een lid moet zijn om zelf het vrijwilligers gedeelte op zich te nemen is al antwoord door voorzitster 
gegeven dat dat door de ouders/lid zelf besloten moest worden. 

 

Vanuit de bond aangegeven om het op deze manier aan te vliegen? Nee, komt vanuit bestuur zelf. 

 

Lief en leedpot: is het niet vergezocht om dit voor elk lid vanuit een groter geheel te organiseren? Kan dit niet per groep 
worden georganiseerd: een kaartje/bloemetje. Maar vergeet niet dat het ook fijn is om vanuit het bestuur een berichtje 
te ontvangen. En dat leiding of bestuur iets ontvangt. 

 

6 Stemming: Voorstel verplichting werkzaamheden bij lidmaatschap: 

a) Selectie- en wedstrijdleden worden verplicht vrijwilligerswerk te doen (nu nog zonder sanctie) 

3 personen hebben tegengestemd, 1 persoon onthoudt zich van stemmen, bij deze is het voorstel 
aangenomen. 

 

Tussendoor komt Martijn Hospers aanschuiven: hij zet Claudia, Christine en Gerhard vanuit de gemeente in het zonnetje 
en bedankt hen voor de zeer prettige constructieve samenwerking in de afgelopen jaren. 

Vervolgens worden Claudia, Christine en Gerhard ook door leiding en bestuur uitvoerig bedankt. 

 

7 Special Gym: contributie  

Vraag van een lid: waarom is contributie van special gym hoger dan van een regulier lid. Er is ook subsidie vanuit de 
gemeente voor. Besloten is de contributie gelijk te trekken met de reguliere contributie. Iedereen stemt voor en bij deze 
is dit voorstel aangenomen. 

 

8 Samenstelling bestuur 

a) Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar: Claudia Fijn 

b) Aftredend en niet herkiesbaar: Christine Blok 

c) Aftredend en niet herkiesbaar: Gerhard Rouwenhorst 

d) Christien van Dijk wordt voorgedragen als nieuw bestuurslid in de functie van secretaris. Zij neemt deze functie 
over van Esther Hoek welke als algemeen bestuurslid zal aanblijven. Geen bezwaren, aangenomen. 

e) Kim Treffers wordt voorgedragen als nieuw bestuurslid in de functie van algemeen bestuurslid. Geen bezwaren, 
aangenomen. 



 

f) Diederik van der Worp wordt voorgedragen als nieuw bestuurslid in de functie van voorzitter. Geen bezwaren, 
aangenomen. 

g) Meijke van den Hoeven wordt voorgedragen als nieuw bestuurslid in de functie van algemeen bestuurslid. 

Geen bezwaren, aangenomen. 

h) We zijn dringend op zoek naar een potentieel algemeen bestuurslid met de ambitie voor penningmeester in de 
toekomst. Kandidaten kunnen zich melden via secretariaat@hanzegym.nl 

 

9 Jubileum leden & leiding en afscheid bestuursleden 

Verschillende leden worden in het zonnetje gezet vanwege hun jubileum. Daarnaast wordt afscheid genomen van de 3 
bestuursleden. 

 

10 Rondvraag  

Dinsdagochtendgroep maakt zich zorgen over vervanging van Linda Landman als leiding. 

Er zijn op dit moment gesprekken met kandidaten en geprobeerd wordt om de opvolger voor de vakantie mee te laten 
draaien. Idee van lid: ga in gesprek met De Marke, diegene die Bewegen voor 55+ organiseert. Wie weet zitten hier 
kansen in samenwerking. 

 

11 Sluiting  
Christine Blok sluit de vergadering om 21.13 uur. 
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