Notulen Algemene Ledenvergadering Turnlust
20 april 2017: 20.00 uur
De Baat Huizen
Aanwezig:
Het bestuur: Rubia Adolfs, Ferry de Hoogen, Frank de Kruijf.
Trainers, leden, ouders/vertegenwoordigers, vrijwilligers en ouders.
Afwezig met afmelding: Ina Bout, Tonny Voortwist, Wil Homeijer, Bernadette Meyer Zu Schlochtern
Anouk Wallenburg (stem via Marcel de Vries), Willem Dubbeldam (Indien nodig stemt hij voor het
beoogde bestuur), Mariska Bolt, Emmy Zitman van Loon, Nel Bink van der Veen, Claudia de Koff,
1. Opening
Ferry opent de vergadering om 20:04 uur.
2. Mededelingen en vaststellen agenda
Ferry geeft aan dat die scherp gaat zijn op het niet afdwalen van het onderwerp. Om de snelheid en de
voortgang van de vergadering erin te houden zal hij ,indien nodig, gesprekken afbreken.
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 21 april 2016
De notulen worden goedgekeurd met dank aan de secretaris a.i. Rubia.
4. Ingekomen stukken
De jaarverslagen van: secretariaat, technische zaken, activiteiten en penningmeester.
5. Een korte bespreking van de ingekomen jaarverslagen, inclusief jaarrekening en verslag
kascommissie
a. Jaarverslag Secretariaat 2016
Het verslag wordt vastgesteld.
b. Jaarverslag Technische Zaken 2016
Het verslag wordt vastgesteld.
c. Jaarverslag Activiteiten 2016
Het verslag wordt vastgesteld.
d. Jaarverslag penningmeester 2016
Frank geeft vooraf aan dat het positieve resultaat van ruim € 10.000,= is ontstaan, enerzijds doordat
wedstrijdgelden à € 6.000,= eerder door de KNGU zijn overgemaakt (normaal in januari, nu in december).
Anderzijds heeft Turnlust € 4.000,= aan subsidie van de Gemeente Huizen ontvangen voor het opstarten
van het Nijntje Beweegdiploma. Dit is helaas niet gelukt. Deze € 4.000,= is daarom in maart 2017
terugbetaald aan de gemeente.
Deze € 10.000,= buiten beschouwing latende is het resultaat bijna geheel volgens begroting (+ € 150,=).
Het verslag wordt vastgesteld.
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e. Verslag kascommissie:
Henk Brom licht namens de kascommissie e.e.a. toe. Helaas bestond de kascommissie door
omstandigheden uit 1 persoon. De kascommissie beveelt aan om de jaarrekening goed te keuren en het
bestuur décharge te verlenen.
Manual Pohan geeft aan dat 1 persoon als kascontrolecommissie niet handig/verstandig is. Dit klopt
inderdaad het streven is naar minimaal 2 personen en mogelijk een derde persoon als reserve.
6. Jaarverslag Financiën en vaststellen jaarrekening 2016
Vraag van lid over de balans: Er staat € 38.000,= maar de inventaris is een stuk omhoog. Er is een nieuwe
vloer aangeschaft en diverse andere nieuwe toestellen, maar ik zie geen uitgave hiervoor. Hoe kan dit?
Antwoord: Dit is de stijging bij de langlopende schulden (Rabobank).
7. Stemming goedkeuring jaarrekening
De jaarrekening wordt goedgekeurd. Er zijn geen bezwaren.
8. Décharge bestuur
Aan het bestuur wordt décharge verleend
9. Bestuursverkiezing
Aftredend volgens schema zijn Ferry de Hoogen (voorzitter) en Rubia Adolfs (technisch manager). Zij
hebben beide aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen. Gelukkig hebben 7 enthousiaste en kundige
vrijwilligers zich aangemeld voor een bestuursfunctie, te weten:
Voorzitter: Frank de Kruijf;
Penningmeester: Marcel de Vries;
Secretaris: Janna Westland;
Algemeen lid: Eimertje van Velsen;
Algemeen lid: Irene Schubert;
Algemeen lid: Carolien Visser;
Ledenadministratie: Jantineke Brugge.
Er wordt gevraagd hoe de lijst is samengesteld. Zijn deze mensen gevraagd of hebben ze zichzelf
aangemeld? Antwoord: beide.
Ferry legt de vergadering een keuze voor: Volgens onze statuten dienen we eigenlijk schriftelijk te
stemmen, maar als de vergadering er mee instemt om dit te doen via hand omhoog voor voor of tegen
kunnen we hier vanaf wijken. Een aantal aanwezigen wenst het schriftelijk doen. Er wordt nog even
discussie gevoerd, maar er wordt besloten om schriftelijk te stemmen.
Een ouder van lid vraagt wie er mag stemmen: leden vanaf 15 jaar mogen zelf stemmen. Daaronder mag
een ouder van het lid stemmen. Een ouder met meerdere kinderen als lid mag voor elk kind een stem
uitbrengen.
Manuel Pohan vraagt of er een onafhankelijke telcommissie kan worden samengesteld van liefst drie
mensen. Deze worden gevonden in de personen van: Samoa Schubert, Iris Perquin en Manuel Pohan. Er
worden briefjes uitgedeeld en de nieuwe bestuursleden stellen zich op advies van Manuel Pohan voor aan
de aanwezigen. Vervolgens wordt de volgorde besproken en er wordt schriftelijk gestemd. De briefjes
worden verzameld door de telcommissie en de stemmen worden geteld. Er wordt een kleine pauze
ingelast. Na het tellen volgt onderstaande uitslag (er waren 53 stemgerechtigde aanwezig):
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Voor
37
53
53
52
53
53
53

Voorzitter: Frank de Kruijf;
Penningmeester: Marcel de Vries;
Secretaris: Janna Westland;
Algemeen lid: Eimertje van Velsen;
Algemeen lid: Irene Schubert;
Algemeen lid: Carolien Visser;
Ledenadministratie: Jantineke Brugge.

Tegen
15 (1 stem ongeldig)
0
0
1
0
0
0

Het bestuur is hiermee aangenomen. Ferry maakt plaats voor Frank als nieuwe voorzitter en Frank zit het
verloop van de vergadering verder voor. Afgesproken wordt dat Rubia verder notuleert.
Frank bedankt de algemene vergadering voor het vertrouwen in het nieuwe bestuur.
Er dient een nieuwe kascommissie te worden gekozen.
Hannie Vonk, Henk Brom en Nora Tee bieden zich aan.
Er wordt gevraagd of het verslag van de kascontrolecommissie wel is ondertekend. Dit is inderdaad
gedaan door Henk Brom.
10.
Onderbrengen seniorenleden bij de nieuw op te richten vereniging “Seniorensport Huizen”
en goedkeuren van de (oprichtings) statuten en huishoudelijk reglement
Drie jaar geleden is er door het toenmalige bestuur voor gekozen om alle niet turn-gerelateerde leden, te
weten de Galm/Scala, Keepfit etc. weg te halen bij de KNGU en onderbrengen bij de NKS. De reden
hiervan was dat het een forse bezuiniging opleverde. De contributie voor deze leden bij de KNGU is ruim
10x zo hoog als nu bij de NKS. Naar de mening van het toenmalige bestuur voegde het niets toe om deze
leden lid te laten zijn van de KNGU, omdat de KNGU niets doet voor deze doelgroep. Echter was het de
KNGU opgevallen dat we ineens de helft kleiner waren geworden en hebben ze ons benaderd om
hierover te praten. Dit is uiteindelijk een langslepend conflict geworden waarna de volgende drie
mogelijkheden ontstonden:
1. Alle leden weer onderbrengen bij de KNGU. Een behoorlijke extra kostenpost voor Turnlust;
2. Niets doen en dan onze turnlicentie van de KNGU kwijtraken waardoor onze turnleden geen deel meer
konden nemen aan wedstrijden;
3. Een nieuwe vereniging oprichten voor deze leden.
Er is uiteindelijk door het nieuwe bestuur gekozen voor optie 3, een nieuwe vereniging.
Frank motiveert waarom deze keuze gemaakt is: o.a. meer mogelijkheden voor seniorensport binnen
Huizen voor de toekomst, verdere uitbreiding van de soort sporten en daarmee dus vergroting van het
aanbod seniorensport in Huizen.
Martijn Bakker vraagt of er al een vergadering is geweest met het nieuwe bestuur. Antwoord: Nee nog
niet. Het is wel al vaker besproken tijdens overleggen met trainers.
Een Galmlid vraagt: Senioren hebben geen inspraak gehad en wat is rechtspositie van de docenten?
Antwoord: De docenten gaan ook over naar de nieuwe bond en dit is een bestuurlijk besluit. Er veranderd
voor leden niets aan de lesinhoud etc.
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Froukje van ’t Hoff geeft aan dat het misschien toch fijn was geweest als er al meteen een Galmtrainer was
betrokken geweest.
Greta Toren: Hoe zit het met de capaciteit van de zaal met het beoogde doel om te groeien als
verenigingen? Gaat dit niet ten kosten van Turnlust? Antwoord: Hier wordt uiteraard goed over nagedacht
en kritisch naar gekeken, wellicht weer zalen in de wijk gaan gebruiken. Verder geeft ze aan het vreemd te
vinden dat de leden uit elkaar gaan, maar wel hetzelfde bestuur behouden.
Er is vanuit de vergadering angst over de financiën van beide verenigingen en komen er geen
tegenstrijdige belangen? Antwoord: Dat zou nu ook al kunnen, maar de verwachting is dat dit niet het
geval gaat zijn. Turnlust is met alleen het turngedeelte een vereniging van ± 450 leden en daarmee dus
zeker niet klein. De beoogde nieuwe vereniging gaat in het begin ± 280 leden tellen. De verenigingen
gaan financieel apart rondkomen. Zo gaat de seniorenvereniging o.a. huur betalen aan Turnlust.
Er is nu een overgangssituatie en het bestuur gaat goed bekijken hoe over te gaan naar de nieuwe
vereniging. Voor alsnog is het plan om per 1 juli 2017 de nieuwe vereniging te laten “starten”.
Een aantal mensen geeft aan dat het jammer is dat de KNGU zo stellig is, zodat er eigenlijk geen keus is.
Henny Vos: Legt even kort uit dat het opstarten van de GALM/SCALA lessen de redding is geweest voor
Turnlust.
Mogelijk gaat Versa Welzijn hun Senioren activiteiten afstoten. Dit zou ook mogelijkheden bieden voor de
nieuwe vereniging. Tevens heeft de Gemeente Huizen heeft een uitstekend beleid voor ouderensport en
dit biedt dan ook kansen voor de nieuw op te richten vereniging.
Ankie van de Riet: Gaat de contributie van de ouderen dan naar Turnlust? Antwoord: Nee niet naar
Turnlust.
Er wordt nog uitgelegd dat de mindering in bondscontributie niet terug gaat naar de leden. Dit komt
omdat de trainerskosten bij de seniorengroepen het dubbele zijn ten opzichte van Turnlust-trainers. Dit
vanwege de overkoepelende CAO die Turnlust in grote lijnen volgt voor de GALM/SCALA trainers en niet
voor turntrainers.
Frank had Eimertje gevraagd zich te verdiepen in een naam voor de nieuwe vereniging alsmede het
opstellen van de statuten en het huishoudelijk reglement. Dit heeft Eimertje gedaan naar het model van
de KNGU. Carolien heeft dit met haar juridische achtergrond gecheckt en in orde bevonden. Toevoeging:
voor Turnlust zullen er ook nieuwe statuten gemaakt gaan worden.
Manuel Pohan vraagt zich af waarover de vergadering dan moet stemmen. Over de splitsing of ook over
de nieuwe vereniging en haar statuten? We stemmen over in ieder geval de splitsing en alleen op de
hoofdlijnen van de statuten. Er kan daarna nog input worden gegeven aan het bestuur over de statuten.
Er wordt gestemd over de splitsing van de ouderen van Turnlust naar Seniorensport Huizen en voor nu de
bijbehorende stukken op hoofdlijnen.
4 tegen, 8 onthouden zich van een stem en 42 zijn voor. De splitsing is een feit.
Frank bedankt de vergadering voor het toestemmen van de splitsing.
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11.
Rondvraag
Greta Toren: Geeft aan dat ze samen met Rita de Bruin stopt met de Vrijwilligerscommissie, omdat het
veel tijd kost, veel stress oplevert en ze missen de waardering. Ze hebben het wel met veel plezier gedaan
de afgelopen jaren.
Kirsten Toren: Geeft nog even aan dat het missen van de waardering echt een belangrijke factor is
geweest om te stoppen.
Rita de Bruin: Vult Greta en Kirsten aan: Het zijn altijd dezelfde mensen en je moet heel veel moeite doen
om mensen bereid te vinden voor een bardienst (met name uit de recreatie komen niet veel ouders). De
mensen doen het dan om mij te helpen uiteindelijk wel, maar het kost te veel moeite.
Eimertje geeft aan dat dit door het bestuur wordt meegenomen als speerpunt voor de toekomst om die
waardering wel te uiten, want uiteraard was die er. Tevens geeft het nieuwe bestuur aan dat ze goed gaan
kijken naar de indeling en omdat er nu meer mensen zijn is er ook meer tijd om dit soort zaken op te
pakken.
Froukje van ’t Hoff: Mensen verplichten als hun kinderen mee doen aan een wedstrijd. Deze manier is al
vaker bekeken, maar zal ook nu weer opnieuw meegenomen worden.
Vraag van lid: Krijgen vrijwilligers een presentje voor hun diensten. Antwoord: Ja na elke wedstrijd is er
een kleine attentie, 1x per jaar is er een presentje rond de kerst en elk jaar wordt er een ‘vrijwilliger van
het jaar’ gekozen. Daarnaast worden er soms uitjes georganiseerd.
Sandra (moeder van Calayla en Chemaine):Zijn de blokken (van bardienst) wellicht te lang, waardoor
mensen zich niet aanmelden? Antwoord: Nee dit wordt per wedstrijd gedaan. Rita de Bruin meldt dat het
vooral bij de recreatie moeilijk is.
Robert-Jan Padmos: De hele kwestie over de vrijwilligers wordt nu belegd bij het bestuur dus kunnen we
dit onderwerp afsluiten.
Manuel Pohan: De zaalverdeling, waarom zit de jongensselectie altijd in de “recreatiezaal” op vrijdag
terwijl er genoeg plaats is in de turnhal? Hierdoor is er ontevredenheid bij de trainer, ouders en de leden.
Tevens is er spanning tussen de trainers en waarom heeft het bestuur daar niet op gereageerd?
Antwoord: het toenmalige bestuur was hier niet van op de hoogte na de eerder gemaakte afspraken. Dit
wordt nu opgepakt door het nieuwe bestuur.
Robert-Jan Padmos: Vult aan: goed uitzoeken wie, waar en wanneer gebruik kan maken van de zalen.
Is er een tijdsplanning voor het maken van de nieuwe statuten voor Turnlust? Is het mogelijk om mee te
denken over de nieuwe statuten? Antwoord: in de volgende ALV nieuwe statuten voor Turnlust
(stemming). Daarvoor meedenken is goed. Het bestuur gaat kijken hoe ze dit gaan vormgeven.
Gerry Roeterdink: Vraagt het bestuur of ze ook op zoek willen gaan naar nieuwe leden voor de
Sponsorcommissie. Dit wordt ook opgepakt.
Eimertje: Complimenten voor de activiteitencommissie Happy Gym voor het organiseren van de
Turninstuif.
Robert-Jan Padmos: Voor het bestuur: goed alles kanaliseren en duidelijk maken wie waar voor wat moet
zijn.
Moeder van een lid: Kan er een duidelijke taakomschrijving komen voor de benodigde
vrijwilligersfuncties. Dit wordt opgepakt door het bestuur.

Pag. 5

Cobie van Wijk: Vraagt applaus voor de Vrijwilligerscommissie die gaat stoppen. Er volgt een luid applaus.
Lotte Calis: Komt er een duidelijke taakverdeling vanuit het bestuur over wie wat doet (van zowel
bestuursleden als commissieleden)? Antwoord: Ja, wordt bekend gemaakt.
Froukje Van ‘t-Hoff: Is een trainer automatisch lid van de vereniging en de daarbij behorende sportbond?
Antwoord: Ja.
12.
Sluiting
Frank sluit de vergadering om 21:54 uur.
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