Concept verslag Algemene Ledenvergadering Turnlust
21 april 2016: 20.00 uur
de Baat Huizen
Aanwezig:
Het bestuur: Rubia Adolfs, Mariska Bolt, Ferry de Hoogen, Frank de Kruijf, Bert van Wijk
Trainers: Eimertje van Velsen, Henny Vos, Cobie van Wijk, Jellyne Marks, Lotte Calis, Klarie Kooij,
Andrea Dommerholt, Lisette Wiegers, Willem Dubbeldam
Ouders/leden: Lianne Bakker, Greta Toren, Rita de Bruin, Sandra Raven, Hanny Beuze, Gerry
Roeterdink, Cora Renting, Evelien Wets, Henk Brom
Afwezig met afmelding: Ankie van de Riet, Ria Kuyt, Sandra Visser
1. Opening
Ferry opent de vergadering om 20:07 uur.
2. Mededelingen
en vaststellen agenda
Op de agenda wordt het onderwerp "Toestellen" toegevoegd. Deze zal bij de financiën ter sprake
komen.
3. Een korte bespreking van de ingekomen jaarverslagen, inclusief jaarrekening en verslag
kascommissie
a. Notulen ALV 2015
- Vraag van Lianne: Hoe staat het met het Nijntje beweegdiploma? Antwoord: We hadden het
graag eerder willen starten, maar in afwachting van de goedkeuring van de gemeente heeft de
beoogd trainer elders werk gevonden. We hopen nu in het najaar te starten met een nieuwe trainer
en indien mogelijk eerder.
- Vraag Jellyne: Het declareren van wedstrijden is voor trainers niet rendabel. Ze willen liever de
training geven, want daar ontvangen ze een hoger bedrag voor. Is het mogelijk om hier wat aan te
doen? Antwoord: We gaan dit binnen het bestuur bespreken en zullen dit terugkoppelen aan de
trainers.
Het verslag wordt vastgesteld.
b. Jaarverslag secretariaat 2015
Het verslag wordt vastgesteld.
c. Jaarverslag activiteiten 2015
Vraag Lianne: Complimenten voor het feit dat er zoveel georganiseerd wordt. Levert het ook
nieuwe leden op? Antwoord: Als we een instuif als voorbeeld nemen waar ongeveer 80 kinderen
komen levert het een stuk of 10 extra leden op.
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Het verslag wordt vastgesteld.
d. Jaarverslag technische zaken 2015
Lianne geeft aan dat Patty Gooijer niet wordt genoemd als trainster bij de opbouw. Ze is
inderdaad na de zomer 2015 begonnen, dus haar naam wordt toegevoegd.
Vraag van Lianne: Hoe ziet het buurtsportcoach-traject eruit? Antwoord: Turnlust gaat hier mee de
samenwerking aan met de scholen en dan met name voor het Nijntje beweegdiploma.
Het verslag wordt vastgesteld.
e. Jaarverslag penningmeester 2015
Vraag van Lianne: Hoe is de stijging in contributie-ontvangsten te verklaren? Antwoord: Er is o.a.
een groei in ledenaantal. Frank licht het verslag verder toe. We hebben 2015 afgesloten met een
positief resultaat.
De jubileumshow is afgesloten met een kleine min van € 116,-. De wedstrijdinkomsten blijven wat
achter dit jaar. Dit komt door een wijziging in de administratie bij de KNGU. Een deel van de
inkomsten zal in 2016 komen. De huuropbrengsten vertonen een lichte daling. Wel is dit inmiddels
een vaste waarde op balans. In 2015 is er slechts €47,50,- aan contributie niet ontvangen. Een groot
compliment naar de ledenadministratie.
f. Verslag kascommissie:
Henk Brom licht namens de kascommissie e.e.a. toe. De kascommissie beveelt aan om de
jaarrekening goed te keuren.
4. Beantwoorden vragen over jaarrekening
Vraag Lianne: Waarom zijn de verwachte barinkomsten op €700,- meer gezet? Is dit niet te
positief gesteld? Antwoord: het is een streven. Mogelijk wordt deze ook hoger doordat we meer
wedstrijden gaan organiseren.
Vraag Lianne: Er komt een voorstel voor contributieverhoging om de trainers een hogere
vergoeding toe te kennen. Nu zijn de verwachte trainerskosten slechts €250 meer dan in 2015. Is
dit realistisch? In de budgettering zijn de mogelijke contributieverhoging en het dus de
verhoging van de trainerskosten nog niet meegenomen.
5. Stemming goedkeuring jaarrekening
De jaarrekening wordt goedgekeurd. Er zijn geen bezwaren.
6. Décharge bestuur
Door de goedkeuring bij punt 5 is aan het bestuur décharge verleend
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7. Contributieverhoging.
Er komt een voorstel voor contributieverhoging. Waarom:
- Trainers een extra periodiek te geven, na lange tijd op de nullijn te hebben gestaan.
- Vet op de botten te krijgen/behouden.
- Er moeten regelmatig nieuwe toestellen aangeschaft worden. We proberen ook dit jaar weer
via het Rabo coöperatiefonds geld los te krijgen, maar dit is nooit genoeg voor de
vervanging/aanschaf van meerdere toestellen.
Het voorstel met betrekking tot de contributieverhoging wordt goedgekeurd.
Doordat er een aantal platen van de vrije oefening vloer vervangen moeten worden is er gekeken
naar de mogelijkheid tot de aanschaf van een nieuwe vrije oefening vloer. De aanschaf voor een
dergelijk toestel kan echter niet uit de eigen middelen gehaald worden en ook niet uit een
contributieverhoging. Hiervoor zal er een lening, groot €37.500,- afgesloten moeten worden. J&F
biedt een leaseconstructie aan, maar de bank blijkt €2500,- goedkoper. Waarom willen we dit nu
doen? De huidige lening is dit jaar afgelopen en de Rabobank heeft gunstige voorwaarden voor
een nieuwe lening voorgesteld. Een nieuwe lening voor de vloer zal betekenen dat er €800,- €900,- per kwartaal bij moet bij het bedrag van de huidige lening.
Lianne vraagt of dit niet ingediend kan worden bij het Rabobank coöperatiefonds. Antwoord: Nee,
dit bedrag is te hoog. Verder vraagt zij of de vloer het duurste toestel is. Antwoord: ja.
Wij willen graag deze lening af gaan sluiten, maar onze statuten schrijven voor dat er voor een
lening goedkeuring moet komen van de leden tijdens een alv. Henk geeft aan dat wij goedkeuring
geven voor de onderhandeling met de Rabobank.
De Rabobank vereist de toestemming van de leden en er moet een verduidelijking komen van de
cijfers (o.a. budgetten en afschrijving).
Lianne vraagt wie er bepaalt welke vloer er aangeschaft wordt? Lotte geeft aan de voorkeur sterk
bij J&F ligt omdat dit ook op wedstrijden gebruikt wordt. Bij J&F is er maar 1 type vloer.
Er wordt gevraagd om goedkeuring voor de lening. De aanwezigen leden, vinden het spannend
omdat het om veel geld gaat, maar hebben geen bezwaar en keuren het voorstel goed.
Tot slot wordt er nog aangegeven dat er geprobeerd wordt om de oude vloer te verkopen.
Overige vragen met betrekking tot de contributie:
- Lianne vraagt of het mogelijk is om een soort korting te krijgen als je voor een langere periode
de contributie betaald (i.p.v. per kwartaal bijv. voor een jaar)? Antwoord: Nee dit is helaas niet
mogelijk. Het is administratief niet bij te houden voor alle leden.
- Cora vraagt of het wel mogelijk is om per maand te betalen i.p.v. per kwartaal. Het is namelijk
veel geld. Frank geeft aan dat dit niet gepropageerd wordt omdat het administratief lastig is.
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Frank mag wel benaderd worden over dergelijke kwesties, zodat er gekeken kan worden naar
de mogelijkheden.
Lianne vraagt of automatische incasso niet voor iedereen verplicht moet worden. Antwoord:
voor alle nieuwe leden is het al verplicht. Via een factuur is alleen nog mogelijk voor oude
leden.
Cobie vraagt of het extra bedrag voor het niet automatisch incasseren (administratiekosten)
niet naar beneden of eraf kan? Antwoord: Nee, dit blijft zo. Zodra ze overstappen naar
automatisch incasso verdwijnen deze extra kosten.

8. Voorstelling 'Dat schiet lekker op zo!'
In de voorstelling, met een lach maar ook een traan, vertelt een vader over wat hij allemaal
meemaakt, thuis en bij de club van zijn zoon (waar hij ook de coach van is). Zijn zoon overweegt
te stoppen met sporten. En ook de relatie met zijn tweede vrouw vertoont scheurtjes…
De voorstelling werd erg leuk en goed ervaren.

9. Bestuursverkiezing
Mariska en Bert zijn niet herkiesbaar en treden dus af. Zij worden door het resterende bestuur
bedankt voor hun bijdrage in de afgelopen 3 jaar. Er zijn op dit moment geen nieuwe
kandidaten die zich aandienen. Dit betekend dat het bestuur nu verder gaat met drie personen,
te weten Ferry, Rubia en Frank. Er blijft gezocht worden naar een secretaris en een algemeen
bestuurslid.
Vaststelling kascontrolecommissie: Henk Brom en Evelien Wets bieden zich aan.
10.
Rondvraag
- Eimer geeft aan dat zij 8 juni een open les houden bij de specials. Iedereen is welkom van 17:00
tot 20:00 uur. Dit ook voor haar afscheid als trainster van deze groepen.
- Cobie heeft vrij laat te horen gekregen dat haar groepen deze avond niet konden trainen. Zij
zou eerder communiceren zeer op prijs stellen. Daarnaast geeft ze aan dat er bij eerdere
communicatie vast meer mensen op de ALV waren verschenen. Antwoord: Hoewel de datum
aan het begin van elk seizoen al vast staat zal het bestuur proberen om de ALV nog eerder en
duidelijk aan te kondigen.
- Gerry geeft aan dat de organisatie van de BONI-actie niet lekker liep. Er kwam weinig respons
op haar oproepen en helaas deden alleen de selectiegroepen mee. Graag ziet ze ook meer
andere groepen meedoen met de actie. Kan de actie daarom gelijk opgenomen worden de
jaarplanning? Antwoord: Als dit kan wordt het gedaan, maar deelname aan de actie gebeurd op
uitnodiging en daarom is dit waarschijnlijk niet mogelijk.
- Sandra geeft aan dat er weinig vrijwilligers zijn. Is het een idee om brieven uit te delen aan de
recreatie? Antwoord: dit wordt gedaan. Helaas heeft dit geen effect.
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Greta geeft aan dat ze het liefst geen gezoete drankjes (fris) uit delen voor de jury in de zaal,
alleen in het juryhok. Wanneer dit valt is het lastig schoon te krijgen.
Lianne vraagt of er nog een kamp georganiseerd wordt. Antwoord: dit jaar zal er geen
turnkamp zijn door onvoldoende tijd/vrijwilligers.
Lianne vraagt hoe de overstap van recreatie naar selectie gaat. Dit lijkt soms moeilijk voor
ouders. Is dit alleen de testdag? Antwoord: tijdens de trainingen worden de kinderen ook in de
gaten gehouden. Het zal op uitnodiging blijven.

11.
Sluiting
Ferry sluit de vergadering om 22:15 uur.
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