CONCEPT notulen Algemene Ledenvergadering Turnlust
29 september 2017: 20.30 uur
De Baat Huizen
Aanwezig:
Het demissionair bestuur: .Frank de Kruijf, Marcel de Vries, Carolien Visser, Eimertje van Velsen, Jantineke
Brugge en Janna Westland.
Trainers, leden, ouders/vertegenwoordigers: zie presentielijst.
Afwezig met afmelding: Bernadette Meyer Zu Schlochtern, Ria Kuijt en Robert-Jan Padmos.
1. Opening
Frank opent de vergadering om 20:30 uur.
2. Mededelingen en vaststellen agenda
Frank deelt mede waarom het bestuur haar functies heeft neergelegd. De reden dat het bestuur is gestopt
is; Het bestuur acht zich niet capabel genoeg om de vereniging naar ieders tevredenheid te leiden. Hier
zal verder niet op worden ingegaan, omdat het op het persoonlijke vlak ligt.
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
Op het feit dat het bestuur verder niet in wil gaan op de reden waarom zij zijn gestopt wordt gelijk door
diverse personen gereageerd en worden er vragen gesteld en opmerkingen gemaakt:
 We willen toch een nadere aanduiding waarom het bestuur is opgestapt.
 Waarom was het bestuur een paar maanden geleden wel capabel en nu niet meer?
 Wat voor wespennest is het nu?
 Zonder verdere uitleg sta ik nu niet op om in een nieuw bestuur te gaan.
 We komen voor tekst en uitleg.
 Is er een algemeen probleem dat het bestuur niet kan oplossen?
 Welke issues spelen er
Marcel de Vries antwoordt namens het bestuur dat het niet lukt om de vereniging goed te leiden en dat
het op het persoonlijke vlak ligt. Verder kan hij er niets over zeggen. Hij meldt dat de vereniging er
financieel goed voor staat.
Henk Brom vraagt of dit inhoudt dat het hele bestuur zich niet meer herkiesbaar stelt. Dit klopt.
Lotte Calis vraagt welke capaciteiten het nieuwe bestuur moet hebben. Het bestuur kan hier geen passend
antwoord op geven.
Rita de Bruin meldt dat ze de afgelopen twee jaren de barcommissie heeft gedaan en de boel ook niet
heeft laten klappen. Ze deed het voor de kinderen.
Marcel geeft aan dat het voor de vereniging en het bestuur niet goed is om door te gaan. Doormodderen
zal tot nog meer problemen leiden.
Gerry Roeterdink geeft aan dat ze niet kan helpen als ze niet weet wat het probleem is. Iedereen is
gekomen om de vereniging te behouden.

I. Vos vraagt wat het idee van het bestuur was, waar ze naartoe wilden, toen ze aantraden. Dat was o.a.
vrijwilligersbeleid, redactie, verenigingsbeleid voor de recreatie, selectie en ouderen. Het bestuur is daar
allemaal niet aan toegekomen.
Er wordt gevraagd naar functieomschrijvingen van de bestuursfuncties. Deze zijn er en worden
beschikbaar gesteld.
Vincent Perquin vraagt of er bemiddeling is geweest en of dat nog mogelijk is. Die is er niet geweest en
het bestuur geeft aan dat dit voor hen niet meer mogelijk is.
Maureen de Herdt vraagt of het bestuur een statement maakt. Dit is niet zo.
Lianne Bakker vindt dat het besluit van het bestuur zal moeten worden geaccepteerd. Zij stelt dat er in de
vorige Algemene Leden Vergadering er een probleem was rondom de voorzitter. Er gonzen nu allerlei
verhalen en wat is de waarheid. Ze begrijpt niet, waarom het een bestuur met goede capaciteiten niet lukt
om de vereniging te besturen en na vier maanden aftreedt.
Marcel geeft aan dat het wel zeer doet, maar dat het bestuur na vier maanden volledig is leeggezogen.
Er komen diverse vragen:
 Komt het omdat er geen vrijwilligers zijn?
 Is het omdat er geen kennis aanwezig is van bestuurszaken?
 Gaat het om de tijd of om de inhoud?
 Het demissionair bestuur kon het probleem niet oplossen, kan een nieuw bestuur dit wel?
Marcel geeft aan dat het gaat om de omstandigheden waaronder het bestuur haar taken moet uitvoeren.
Willem Dubbeldam vraagt aan Frank, je wist waar je aan begon, je wilde met alle geweld voorzitter
worden en toch stop je na vier maanden. Hoe zit dat? Frank geeft aan dat hij zich jaren volledig voor de
vereniging heeft ingezet en het niet meer kan opbrengen om de kar te trekken.
Cors Westerdijk doorbreekt de discussie. Hij zegt ook dat het geaccepteerd moet worden dat het bestuur
stopt. Hij geeft aan dat het verenigingsgevoel goed is gezien de opkomst. Hij stelt voor dat het bestuur
een maand doorgaat en met een groepje gaat samenwerken, dat wil kijken wat de mogelijkheden zijn om
tot de aanstelling van een nieuw bestuur te komen. Hij stelt voor om een probleemanalyse te maken en
deze te bespreken met het bestuur en een aantal mensen dat zich daarvoor opgeeft om hierin mee te
denken. De mensen op de vergadering zijn het hiermee eens.
Hanny Fonk geeft aan dat ze het gevoel helemaal leeggezogen te worden herkent en stelt voor eventueel
professionele hulp in te schakelen om de boel te begeleiden.
Marcel geeft aan dat het bestuur de komende maand aan zal blijven voor de lopende zaken. Het bestuur
vindt het een goed idee om met een klein groepje de situatie te evalueren/analyseren om duidelijk te
maken waar we tegenaan zijn gelopen en een objectief beeld te creëren. Mediation willen we niet meer,
daarvoor is het te laat.
Froukje geeft aan om in de toekomst twee besturen te creëren als de vereniging Seniorensport wordt
opgericht. Eén voor de Seniorensport en één voor Turnlust. Mark van Raaijen geeft aan juist een grote
vereniging te houden met één bestuur. Frank zegt dat op dit moment de afsplitsing van de senioren on
hold staat.
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Frank vraagt aan Cors of hij e.e.a. wil begeleiden. Deze geeft aan dat hij om tot een oplossing te komen
een adviserende rol wil vervullen.
Lianne Bakker wil wel wat voor de vereniging betekenen. Ze vraagt zich af of het principe van een bestuur
zoals het nu is, met een voorzitter, penningmeester, secretaris enz. nog wel van deze tijd is en stelt een
eventuele nieuwe opzet voor om de vereniging te gaan besturen.
Vier mensen willen met het bestuur in gesprek, crisisteam:
 Jorn de Haan
 Mark van Raaijen
 Lianne Bakker
 Evelien Wets
 Cors Westerdijk als adviseur.
Er wordt nog opgemerkt dat het niet direct gaat om het invullen van bestuursfuncties, maar om het
vormen van een crisisteam om te zoeken naar een weg om door te gaan met de vereniging.
3. Bestuurstaken tijdens overgangsperiode
Vervalt
4.Voorstellen geïnteresseerden bestuursfuncties
Vervalt
5.Vaststellen procedure vorming bestuur
Vervalt
6. Rondvraag
Henk Brom vraagt of er nog actief gewerkt wordt aan de splitsing van de vereniging. Dit is niet het geval
onder deze omstandigheden. E.e.a. staat on hold
Henny Vos bedankt Cors voor zijn goede bemiddeling en merkt op dat het toch zonde zou zijn als een
gezonde vereniging het niet kan redden.
Over een maand krijgt de vergadering n.a.v. het overleg met het crisisteam een vervolg.
Afgesproken wordt 3 november om 20.30 uur in de Baat
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