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Het jaar 2016 wordt met een mooi positief resultaat van € 10.188 afgesloten.
Dit positieve resultaat is, mede te danken aan de al in 2016 van de KNGU ontvangen
deelnemersbijdragen ad € 6.000,00, voor de in de Baat gehouden voorwedstrijden. Voorgaande
jaren ontving Turnlust dit soort bedragen pas in januari van het jaar daarop. Ook is het resultaat,
onder andere, mede te danken aan het hanteren van een betere verhouding tussen
trainerskosten en aantal leden per lesuur.
Aan de inkomstenkant zien we een gestage toename van de contributiegelden. Daarnaast
blijven ook de in De Baat gehouden wedstrijden alsmede de verhuur van onze accommodatie
een steeds vaster deel uitmaken aan de inkomstenkant.
Turnlust is inmiddels de enige vereniging uit de regio welke “grote” wedstrijden kan en wil
organiseren. Voor Turnlust betekenen de 6, jaarlijks in De Baat te organiseren, wedstrijden een
fikse inkomstenbron, welke moeilijk gemist kan worden.
Het aantal betalende leden is, na een aantal jaren van teruggang, gelukkig weer aan het stijgen.
Het aantal leden is gestegen van 640 eind 2015 tot 690 eind 2016. Jaarlijks zien we een tweetal
golfbewegingen in het ledenbestand rond de opzeggingstijdstippen. De tendens is dat de
opzeggingen bijna altijd weer worden gecompenseerd door nieuwe aanmeldingen. Het aantal
50+ leden vormt nog steeds een relatief hoog aandeel van het ledenbestand van Turnlust. Per
eind 2016 41,45%, terwijl dit per eind 2015 42,34% was.
Opvallend is te zien dat de contributie ad € 145.943,- nog steeds bij verre het grootste deel
uitmaakt van onze totale inkomsten. Vanaf 2005 is dit van 76% opgelopen tot 82%.
Onze ledenadministratrice, Sandra Visser, heeft er, ook in 2016, voor gezorgd dat er een zo
groot mogelijke contributie-opbrengst is gerealiseerd, waarbij ook vele, in de loop van 2016
ontstane achterstallige contributie bedragen zijn geïncasseerd. Samen met de
ledenadministratie zal ik inspanningen blijven leveren om de achterstanden verder terug te
brengen en ook om de automatische incasso nog verder te gaan stimuleren. Het beleid hiervoor
zal ook komend jaar nog verder worden aangescherpt. Ik wil Sandra op deze plaats dan ook
danken voor haar inzet.
De overige inkomsten hebben ook dit jaar weer een belangrijke positieve bijdrage geleverd aan
het resultaat over 2016. Enkele kanttekeningen:
 De verdiensten uit de door ons georganiseerde wedstrijden worden de afgelopen jaren niet
consequent aan de vereniging overgemaakt. Vandaar de grote schommelingen in de post
“Wedstrijden De Baat” De kantine-inkomsten blijven nagenoeg gelijk t.o.v. 2015.
 De inkomsten als gevolg van verhuur van de zaal vertonen een daling. Dit wordt ten dele
veroorzaakt door de minder inkomsten verhuur aan Gemeente Huizen i.v.m. het stoppen van
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Galm Scala lessen aan “Gemeente-leden”. Ook in 2017 zullen we pogingen blijven
ondernemen om meer inkomsten te genereren uit het gebruik van de accommodatie. We
moeten immers als bestuur alert blijven op de ontwikkelingen hierin zodat de zaalcapaciteit
optimaal wordt benut en de eventuele restcapaciteit tegen vergoeding beschikbaar wordt
gesteld. We moeten ons hierbij wel realiseren dat niet zeker is of alle huurders ook het
komende jaar weer van onze accommodatie gebruik zullen maken.
Over de trainingsmaterialen is nog iets te zeggen. Zoals al eerder aangegeven, worden we elk
jaar geconfronteerd met de vervanging van materialen welke we bij de initiële inrichting van de
zaal hebben aangeschaft en nu aan vervanging toe zijn. Zo heeft Turnlust in de loop van 2016,
door het aangaan van een lening bij de Rabobank, ook de nieuwe vrije oefening-vloer kunnen
aanschaffen.
In overleg met de kascontrolecommissie en na de relatief kleine verhoging van verleden jaar, wil
ik dit jaar geen voorstel tot een contributieverhoging doen. De cijfers geven hier geen
aanleiding toe.
Ik wil alle vrijwilligers, die het organiseren van activiteiten mogelijk maken bedanken voor hun
vrijwillige inzet. Deze vrijwilligers maken de club!
We kunnen nog meer vrijwilligers gebruiken: zoals voor overige taken binnen de vereniging. De
vraag is niet zozeer of u wat voor de vereniging kunt doen, maar wat u voor de vereniging kunt
doen. Dat kan met éénmalige activiteiten (rondom wedstrijden bijv.) of in een meer structurele
vorm (bijv. als commissielid). Meldt u dus aan bij één van onze bestuursleden, als u het leuk vind
iets voor de club te doen.
Frank de Kruijf
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