
   

 

 

   

 

 

Notulen ALV 14 december 2022   
 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom bij deze ALV die zowel fysiek als 

digitaal kan worden bijgewoond. Punt 3. Bestuursverkiezing wordt samengevoegd bij punt 6. 

Aftreden bestuursleden.  

 

2. Notulen 14 mei 2022 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

N.a.v. notulen: 

Gevraagd wordt of er nog iets is uitgekomen uit het  contact met de Rotary clubs. Dit heeft helaas 

niet opgeleverd. 

 

3. Bestuursverkiezing, zie punt 6. 

 

4. Financiën 

De financiële overzichten worden door de penningmeester uitgebreid toegelicht. De prognose wordt 

vergeleken met de begroting voor 2022. Doordat het aantal leden niet erg is gestegen, zijn er ook 

minder inkomsten uit contributies. Tijdens de coronaperiode is er wel de gebruikelijke uitstroom van 

leden geweest, maar de instroom van nieuwe leden stagneerde zichtbaar. Na het opheffen van de 

maatregelen zit er weer een stijgende lijn in. Een tegenvaller is dat er een aantal facturen van 

zaalhuur van Accres niet bij de penningmeester zijn terechtgekomen. Hun debiteurenadministratie 

was afgelopen jaar niet op orde, waardoor dit pas laat is ontdekt. Afgesproken met Accres is dat 

achterstand in 12 gelijke delen te betalen in 2023. 

De begroting voor 2023 wordt kort toegelicht. Zonder ledengroei en contributie aanpassing zal het 

verlies naar verwachting € 20.752,= zijn. 

Het bestuur stelt een contributie verhoging van gemiddeld 10% voor en een forse groei van het 

aantal leden bij freerunnen. 

In de analyse van de begroting voor 2023 (op de stukken staat nog 2022, maar dit moet 2023 zijn) is 

een ledengroei toegepast en 10% contributieverhoging. Dat de discipline freerunnen extra aandacht 

nodig heeft, blijkt uit de cijfers. Op dit moment worden er slechts 7 lessen in de week gegeven. Het 

is niet mogelijk om een deel van de huur van de hal op te zeggen. De ruimte moet dus meer worden 

gebruikt. 

De vergadering geeft aan dat ze een verhoging van 10% wel heel fors vinden. Het gevaar is dat door 



   

 

 

   

 

de verhoging meer leden hun lidmaatschap zullen beëindigen. Ook voor de leden uit de selecties van 

turnen en trampoline springen wordt het een groot bedrag. Bij voldoende ledengroei zou een 

contributieverhoging niet nodig zijn. Ook daar kan actief op worden ingezet. 

Het bestuur geeft aan hier al wel over nagedacht te hebben. Er wordt een pauze in gelast. 

Na de pauze laat het bestuur zien dat er wel is gerekend met meerdere verhogingen. Het is niet 

persé noodzakelijk dat elke groep dezelfde verhoging zal krijgen. Er is nog niet berekend bij hoeveel 

leden er geen contributieverhoging nodig zal zijn. Aangezien het duidelijk is dat er onvoldoende 

draagkracht is voor de voorgestelde contributieverhoging volgt er een ander voorstel. 

Besloten wordt om in te zetten op ledenwerving en daarnaast samen met coördiantoren/ouders van 

leden uit de disciplines een passende contributieverhoging voor te bereiden voor de ALV in maart 

2023. Verhoging van contributie alleen doorvoeren als het niet anders kan. 

Ondertussen zullen de ledenaantallen per les worden gecontroleerd of de aantallen in de 

administratie overeenkomen met de werkelijkheid, aangezien hier enige twijfels over bestaat bij  

een aantal mensen. 

 

5. Terugblik 

Er wordt door de voorzitter teruggekeken op het speerpuntenbeleid: opleidingen, vrijwilligers en 

communicatie. 

• De afgelopen twee jaar hebben 8 leden hun niveau 1 opleiding afgerond, zijn er 6 leden 

gestart met niveau 2 opleiding en 5 leden zijn bezig met hun niveau 3 opleiding. 

• Het aantal vrijwilligers is ook gegroeid, zo hebben wel er de afgelopen 2 jaar 4 

bestuursleden, 3 coördinatoren en een aantal vrijwilligers in de evenementen- en 

communicatiecommissie erbij gekregen. 

• De zichtbaarheid op social media is een stuk beter. Er zijn inmiddels diverse Instagram 

accounts van de diverse disciplines, er zijn enkele whatsappgroepen en de website heeft een 

update ondergaan, waardoor informatie actueel is. 

 

6. Aftreden bestuursleden 

Robert Hukshorn en Sherida Baptista zijn aftredend en niet herkiesbaar. 

Beiden worden bedankt voor hun in zet en krijgen een bos bloemen en wat lekkers. 

Bart Linnenbank, Barbra Gerlich en Carwi van der Burgt hadden zich al voorgesteld. De vergadering 

verwelkomt ze met applaus. 

 

7. Vooruitblik 

Bart Linnenbank zal zich gaan bezighouden met sport zaken. Daarmee is het eerste aanspreekpunt 

van de coördinatoren. Barbra Gerlich zal de taak van penningmeester op zich nemen. Carwi van der 

Burgt zal waarnemend voorzitter worden. Hij zal zich verdiepen in deze functie. Mocht er zich een 

doorgewinterde voorzitter melden, dan is hij van harte welkom, evenals een secretaris. 

Ante Brinkman is niet aanwezig, hij is binnen het bestuur verantwoordelijk voor de algemene zaken, 

daar valt onder ander facilitaire zaken onder. 



   

 

 

   

 

 

 

8. Rondvraag 

• Opgemerkt wordt dat er nergens wordt vermeld dat wij koninklijk zijn. Het zou wel mooi zijn 

om dit ook in de communicatie te gebruiken. 

• Tijdens de vorige ALV werd er gezegd dat er een activiteit zou worden georganiseerd in 

september voor o.a. de ereleden. Dit is niet gebeurd. Wordt dit niet vergeten? De 

evenementencommissie zal dit oppakken. 

 

9. Sluiting 

De waarnemend voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar inbreng in deze vergadering. 
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