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Notulen Algemene Ledenvergadering Turnlust 

 

17 mei 2018: 20.30 uur 

De Baat Huizen 

 

Aanwezig: 

Het bestuur: Willem Boeré, Mark v Raaijen, Nelleke Dankers, Kevin Perquin en Angela Zondag. 

Trainers, leden, ouders/vertegenwoordigers en vrijwilligers. 

Afwezig met afmelding:  Frank de Kruijf, Ria Kuijt, Lianne Danenberg, fam. Vollers, Carl Koot en 

Bernadette Meijer zu Schlochtern 

 

1. Opening 

Willem opent de vergadering om 20:30 uur. 

 

2. Mededelingen en vaststellen agenda 

Henk Blom heeft enkele opmerkingen op de volgorde van de agenda; 

-Het verslag van de kascommissie moet voor het vaststellen van de jaarrekening 2017.  

-Kevin hoeft niet te worden gekozen als penningmeester, het gaat om vaststelling. Kevin staat al vanaf 12-

1-18 als penningmeester bij de KVK ingeschreven. 

De agenda wordt aangepast en vastgesteld. 

 

3. Ingekomen stukken  

De jaarverslagen van: secretariaat en penningmeester en het verslag van de kascommissie. 

 

4. Notulen Algemene Ledenvergadering 20 april 2017 

De notulen wordt goedgekeurd met dank aan oud secretaris Rubia. 

 

5. Een korte bespreking van de ingekomen jaarverslagen en verslag kascommissie  

 

a. Jaarverslag Secretariaat 2017 

Het verslag wordt vastgesteld. 

 

b. Notulen BALV 12-1-2018 

De notulen wordt goedgekeurd. 

 

c. Jaarverslag penningmeester 2017 (Frank de Kruijf)  

2017 wordt met een nadelig saldo van €2825,- afgesloten, enkele punten die zorgen voor het nadelige 

resultaat zijn o.a. 

-negatief resultaat turnpakjes 

-25% minder inkomsten kantine 

-50% minder loten verkocht bij de Grote Clubactie (-€1450 t.o.v. 2016) 

Het ledenaantal is in 2017 gedaald van, 690 leden 31-12-16 naar 640 leden 31-12-17. De contributie is 

nog steeds de grootste inkomstenbron voor Turnlust 86%. 

Sandra Visser, oud-ledenadministratrice, heeft er, ook in 2017, voor gezorgd dat er een zo groot 

mogelijke contributieopbrengst is gerealiseerd. Het openstaande bedrag aan contributie bedroeg 31-12-

17 maar €359,- dit is inmiddels ook geïncasseerd.  

Frank wil Sandra dan ook danken voor haar jarenlange inzet als ledenadministratie. 
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e. Verslag kascommissie: 

Henk Brom en Hannie Fonk lichten namens de kascommissie e.e.a. toe.  

De kascommissie concludeert dat 2017 met een negatief saldo van €2825,-. Voor een analyse van het 

resultaat wordt verwezen naar het verslag van de penningmeester. De commissie adviseert de ALV de 

jaarrekening goed te keuren en het (voormalig) bestuur décharge te verlenen over de periode 1-1-17 tot 

en met 31-12-17. 

 

6. Vaststelling en stemming goedkeuring jaarrekening 

De jaarrekening wordt goedgekeurd. Er zijn geen bezwaren. 

 

7. Décharge bestuur 

Aan het (voormalig) bestuur wordt décharge verleend. 

 

8. Update start van het nieuwe bestuur 

Het nieuwe bestuur is na de BALV van 12-1-18 gestart. De eerste vergaderingen stonden vooral in het 

teken van posten verdelen en informatie verzamelen, dit laatste ging erg traag. Kevin is op verzoek van 

Frank toegetreden als penningmeester. Fred Timmer is na twee maanden om persoonlijke redenen 

gestopt als algemeen bestuurslid. Met vele trainers en vrijwilligers is gesproken en ideeën uitgewisseld, er 

volgen nog vele gesprekken. 

  

Wij waren nog maar net gestart, en gelijk moesten er wedstrijden worden georganiseerd. Na het debacle 

van de vorige wedstrijden verwachte het rayon een wedstrijd die goed en soepel verliep. Met steun van 

vele vrijwilligers en trainers is dit gelukt; vele positieve berichten vanaf de andere clubs en rayon. 

 

De start van de nieuwe ledenadministratie (Hanny Beuze en Olga Jansen) heeft ook erg lang geduurd, wij 

danken dan ook beiden voor hun geduld.  

 

Het bestuur beschikt nu over alle stukken, en de eerste contributie ronde is gedraaid. Voor het volgend 

seizoen is er een jaarplan geschreven (zie punt 9).  

Wij hebben er zin in, en kijken positief naar de toekomst van Turnlust. 

 

9. Jaarplan 2018-2019 

Het bestuur heeft voor het seizoen 2018-2019 een jaarplan geschreven. Met het jaarplan wil het bestuur 

inzicht geven in de plannen, zowel in visie en de begroting. Bij de volgende ALV wil het bestuur het plan 

ook bespreken, en kijken welke doelen zijn gehaald en welke moeten worden aangepast. 

 

Willem loopt in vogelvlucht het jaarplan door, en vraagt ook om commentaar vanaf de vloer. Het bestuur 

kan het plan wel schrijven, maar de trainers mogen vanaf de vloer ook aanvulling geven. 

 

Het jaarplan zal op enkele punten worden aangepast, om daarna definitief naar de leden te sturen. 

Enkele punten waren: 

-sporten met een uitdaging, graag een andere naam en aanpassen van de tekst. Willem heeft de info 

rechtstreeks vanaf de website, deze zal ook worden aangepast. 

-Gymnastiek 50+ wordt “Sport en bewegen 50+’’ 

-de JVA (Jeugd Veilig Actief).  

-financiële reserve opbouwen, deze is erg laag en kan ook snel verdampen. 

-contributieverhoging van 10% ingaan 1-8-18. Deze wordt op verzoek van de leden verdeeld in twee 

stappen van 5%, 1 augustus 2018 en 1 februari 2019. 

-bestuur wil graag met het sport en bewegen 50+ terug naar de KNGU. 
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-meer communicatie en overleg naar/met de leiding en leden. 

-contracten met trainers en ZZP’ers. 

-budget voor opleidingen. 

   

Rondvraag: 

 

Samoa vraagt hoe het zit met de EHBO en BHV opleidingen; 

Willem is in gesprek met de brandweer over het ontruimingsplan, deze moet ook geoefend worden. 

Er wordt een lijst gemaakt met vrijwilligers voor een BHV opleiding. 

 

Lisette vraagt hoe het zit met de vrijwilligers die zich hebben opgegeven bij de 

vertrouwenscommissie; 

Mark geeft aan dat het bestuur snel met deze vrijwilligers in gesprek gaat, en eerst de belangrijkste 

punten heeft opgepakt. Wedstrijdsecretariaat, penningmeester en ledenadministratie. 

 

Klarie ziet graag duidelijke communicatie en uitleg naar de leden over de contributieverhoging; 

Het bestuur zal dit oppakken, misschien met hulp van de leiding. 

 

Algemene punten/opmerkingen zijn; 

-communicatie 

-buurtsportcoaches 

-nieuw lid kascommissie 

-fit-test voor de oudere leden, extra leden 50+ 

 

Het bestuur maakt ook de vrijwilliger van het jaar bekend, dit gebeurt meestal bij de BBQ. 

De vrijwilliger is vaak niet aanwezig bij de BBQ, vandaar deze aanpassing. 

Het bestuur heeft mede op verzoek van Frank dit jaar gekozen voor Henk Blom. 

Henk zit al 14 jaar in de kascontrolecommissie, een zeer belangrijke taak. 

Gefeliciteerd Henk! 

 

   

Sluiting vergadering 

Willem sluit om 22:30 de vergadering, en dank een ieder voor zijn komst. 

 

 


