Notulen Algemene Leden Vergadering SV Gems
Locatie:
Aanwezigen:

Leiding:
Ouders:

20 februari 2017

De Ark, Duivenkamp 844
Els van de Voort (voorzitter), Mel Cotterill (penningmeester), Els Bakker
(ledenadministratie), Cathalijn van Dongen, Cara Mascini (PR commissie),
Albert Stam (webmaster) Carla van der Ham (jurylid), Ivo Francken
(fotograaf), Jacques Kassing (materialenman)
Henriette Kerkhof, Emma Westerik, Anneke Norbart en Marinka Hendriks
zie presentielijst

1) Opening:
Els van de Voort opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Els V legt uit dat de
ALV een vergadering is waarin het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid van het
afgelopen verenigingsjaar. En waar nieuwe en/of herkiesbare bestuursleden worden gekozen.
Anneke is jarig en wordt toegezongen. Florinda Bakker zal notuleren.
2) Agenda:
De agenda wordt vastgesteld.
Carla van der Ham merkt op dat zij de aangepaste agenda niet heeft ontvangen. Els V geeft aan
vergeten te zijn deze rond te sturen en biedt excuses aan.
3) Notulen ALV 2015/2016:
Als aanvulling:
- Marian Bode was naast ledenadministrateur ook secretaris.
- Het jaartal bij punt van de notulen van vorig staat fout vermeld, moet zijn 2014/2015.
- Het gesponsorde hout voor het podium komt niet van de Karwei maar van de Praxis.
Met deze aanvullingen worden de notulen van het vorig verenigingsjaar goed gekeurd en vast
gesteld.
4) Jaarverslag vorig verenigingsjaar (2015/2016):
Het jaarverslag is geschreven door voorzitter Els i.v.m. geen secretaris.
Het jaarverslag wordt goedgekeurd en is vastgesteld.
5) Financieel jaarverslag (2015/2016), penningmeester:
Het verlies is € 7600,00. Na een discussie over het verlies geeft Els V. aan dat ze blij is dat er wordt
meegedacht in oplossingen door de aanwezigen.
Ouders vragen verduidelijking over de reserves. Els B legt uit dat hier de inkomsten van de Boni actie
en de grote clubactie in zitten. In een leidingvergadering is vast gelegd dat deze gelden apart worden
gehouden om iets leuks voor de kinderen te organiseren en extra materiaal aan te schaffen. Ouders
geven aan dat zij vinden dat het geld van deze reserve pot moet worden ingezet om het verlies van
het lopend jaar te verminderen. Er wordt gestemd door ouders van selectieleden, 1 jurylid en 4
commissieleden. Er zijn geen recreatie ouders aanwezig om mee te stemmen. Er wordt 16 maal voor
gestemd en 1 maal tegen waarbij opgemerkt dient te worden dat het bestuur zich onthoudt van
stemming.

De vraag wordt gesteld of de kosten voor de wedstrijden bij de contributie in zitten. Mel geeft aan
dat dit niet geval is.
Waarom draaien we verlies op de wedstrijden en met name die van de selectie? Een wedstrijd kost
inschrijfgeld voor de KNGU. Hierbij vroegen we 1 of 2 euro extra. Als je kijkt naar een wedstrijddag
zie je dat op deze dag de leiding aanwezig is. Zij krijgen per dagdeel (4 uur) een vergoeding. Meestal
komt dat neer op drie dagdelen. De leiding krijgt reiskosten. Voor de juryleden geldt hetzelfde. Bij de
recreatie heb je bij één wedstrijd veel meer kinderen dan bij de selectie. Bij de recreatie hou je dus
meer over als je 1 of 2 euro per kind extra vraagt. Als kinderen van de selectie doorstromen naar een
Regio kampioenschap en een District finale, is de leiding aanwezig voor weinig kinderen. Dit is de
reden voor het ophogen van het inschrijfgeld voor de wedstrijden en dit is de reden om aan de
selectieouders een envelopje met € 25,00 te vragen.
Het financieel jaarverslag wordt goed gekeurd.
6) Kascommissie
De kascommissie bestond uit Els Bakker en Nelleke Versloot. Er wordt uitgelegd dat een
kascommissie nagaat of er door het bestuur is gefraudeerd. Dit doen ze door in het bijzijn van de
penningmeester de financiële administratie te bekijken; zijn de juiste bonnen aanwezig enzovoorts.
Het verslag wordt uitgedeeld en Els B leest het verslag voor.
Er zijn geen onjuistheden geconstateerd en decharge wordt verleend aan de penningmeester. Zie
verslag kascommissie.
7) Benoeming kascommissie volgend seizoen:
Els V legt uit wat er van een kascommissie verwacht wordt (zie hiervoor ook het huishoudelijk
reglement). Jessica Meijers en Nelleke Versloot nemen zitting in de kascommissie van het volgend
verenigingsjaar.
8) Stemming bestuursleden:
Els van de Voort is herkiesbaar onder voorbehoud. Voorbehoud bij nieuwe bestuursleden omdat het
invullen van twee functies teveel is. Er zijn nieuwe bestuursleden dus Els V is herkiesbaar. Er zijn geen
bezwaren.
Els Bakker is kiesbaar onder voorbehoud. Voorbehoud dat Els V aanblijft wat zo is dus is Els Bakker
kiesbaar als ledenadministrateur. Er zijn geen bezwaren.
Mel Cotteril is niet herkiesbaar.
Hannan is kiesbaar als penningmeester. Er zijn geen bezwaren.
Cathalijn van Dongen is kiesbaar als secretaris. Er zijn geen bezwaren.
Er wordt gevraagd of er alternatieven zijn. Els V geeft aan dat er geen andere alternatieven behalve
zelf plaats te nemen in het bestuur.
Stemming:
 Voor: allen
 Tegen: geen

9) Mededelingen bestuur:
Beëindiging lidmaatschap wordt per volgend verenigingsjaar opzegbaar per jaar. In het verleden konden de zalen tussentijds opgezegd worden. Nu huren wij ze per jaar en stemmen deze af op het aantal leden. Opgemerkt wordt dat dit bij veel verenigingen zo is.
10)
Toekomst selectie:
Op verzoek van Marinka is dit punt bijgevoegd aan de agenda.
Er is onrust/wrijving ontstaan tussen bestuur en leiding over het vragen van € 25,00 aan de selectieouders. Daarbij heeft een ieder aannames gemaakt; zo zou het bestuur de selectie willen opheffen,
zo zou de leiding niet meer willen praten met het bestuur, enzovoorts. Ook is er onrust bij de ouders
ontstaan en zijn de aanwezigen woedend over de € 25,00 en het idee dat de selectielessen kostendekkend moeten zijn.
De vraag wordt gesteld waarom de selectie kostendekkend moet zijn. Els V legt uit dat onder het vorig bestuur er € 20.000 is ingeteerd in twee jaar tijd en dat er geen reserves zijn om de enorme kosten van nu van de selectie op te vangen. De twee laatste uren op dinsdag kosten bijvoorbeeld €
27,00 per week. Maal 40 weken kom je uit op een verlies van € 1080,00. Als je dan de kosten van de
wedstrijden en de andere lessen meeneemt dan kom je grofweg uit op een tekort van € 5000,00 per
jaar. Doe dit een aantal jaren en de vereniging die 67 jaar bestaat is failliet. Opgemerkt wordt dat er
dit jaar al een aantal maatregelen zijn genomen om de kosten te drukken zoals de selectie op de donderdag naar 3 uur terug te brengen. Leegstaande uren te schrappen, slapende leden uit digimembers
te halen en zo meer.
De vraag wordt gesteld of een les kostendekkend moet zijn. Els V legt uit dat we reserves hebben om
bijvoorbeeld een toestel te vervangen. We hebben drie locaties volledig ingericht en een nieuwe
spanbrug kost gauw € 10.000,00. Ook moet de leiding bij/nascholingen volgen om hun licentie geldig
te houden, er moeten magnesiumblokken worden gekocht enzovoorts. Jaarlijks moet de leiding een
bijscholing EHBO/BHV volgen. De overhead. Dus ja een les moet minimaal kostendekkend zijn wil je
geld sparen voor deze bovengenoemde kosten.
De aanwezige ouders vinden dat de selectie een boegbeeld is. Ze staan in de krant en winnen regelmatig medailles. Het bestuur geeft aan dat ze erg trots zijn maar dat de selectie geen nieuwe leden
oplevert. De meeste leden komen toch via mond op mond reclame. Opgemerkt wordt dat de vereniging 330 leden heeft waarvan er nog geen 30 bij de selectie zitten.
Er wordt een afspraak gemaakt met bestuur, Marinka en Anneke om zaken uit te spreken. Els V geeft
aan dat het bestuur erg blij is met deze afspraak. Er wordt gesuggereerd dat de leiding van de recreatie en het bestuur ook om tafel moeten. Zowel Emma, Henriette en het bestuur geven aan dat de
verstandhouding en samenwerking prima verloopt. De aanwezige ouders geven aan commitment te
willen geven aan het voort bestaan van de selectie als de samenwerking tussen selectie leiding en
bestuur goed is.
Er worden verschillende oplossingen/scenario’s besproken:
 Huren van zaal van D.O.O-K&V. Deze optie is besproken met beide besturen maar de
zaalhuur was te hoog en de dagen die wij wilden huren waren bezet. Marinka zegt dat Els V
niet heeft gereageerd op de mails van het bestuur D.O.O-K&V, Els V ontkracht dit.
 Oudere kinderen met de jongeren samen laten trainen. Veel aanwezige ouders geven aan
dat hun dochters de kwaliteit van de lessen minder vindt. Het is drukker en de kinderen
krijgen minder aandacht. Marinka geeft aan dat de intensiteit van de trainingen verhoogd
wordt als je samen traint. Je zult hem dan strakker moeten indelen.

















Marinka geeft aan dat er meer doorstroom moet komen vanuit de recreatie zodat er meer
selectieleden zijn. Preselectie wordt geopperd. Margot zou dit kunnen doen maar stopt aan
het eind van het seizoen. Marinka vindt dat je in de recreatie ook kan vormen naar selectie.
Henriette en Emma geven aan dat zij vooral een uur gym/turnen geven als breedtesport
waar kinderen plezier hebben en vaak hun eerste ervaring met sport op doen. De talentjes
vallen hun op en sturen ze door. Hoe kunnen we de preselectie bekostigen? We komen tot
de conclusie dat dat alleen kan door ze samen te voegen met de huidige selectie. Marinka
geeft aan dat er dan teveel tijd naar de preselectie gaat. Els V zal deze optie onderzoeken.
Er wordt geopperd om net zoals in Friesland gebeurt verenigingen samen te laten
trainen/voegen. Deze verenigingen staan niet meer ingeschreven bij de KNGU en doen niet
mee aan de KNGU wedstrijden. Marinka geeft aan dat dat geen optie is. Els geeft aan dat je
via de KNGU als lid verzekerd bent.
Zit er een maximum aan het aantal kinderen per les. Nee dat is aan de leiding. Er is wel een
minimum namelijk 15 kinderen. Dan ben je precies kostendekkend. De ervaring leert dat je
bij de bovenbouw (oudere) kinderen er meer in de les kan handelen dan bij de 4-8 jarigen.
De laatste categorie kan nog niet zelfstandig oefenen.
Er wordt een suggestie gedaan om de selectie met een andere vereniging te laten samen
gaan. Dit is voor de leiding van de selectie geen optie.
Zou de selectie in Zwanenkamp kunnen trainen? Els geeft aan dat extra putjes in de vloer
voor de spanbrug geregeld kan worden. Waarschijnlijk is de opslagruimte te klein en het
aantal meters voor de sprong en de vrije oefeningen te weinig maar Marinka en Anneke
zullen in de zaal gaan kijken. Waarschijnlijk is de zaal te klein. De selectiedames moeten met
de keuze oefenstof een vrije oefening doen op een vloer van 12/12 meter.
Els V heeft met de sportconsulent van de gemeente (Rens Elbersen) een gesprek gehad om
de zaalhuur te verlagen maar dat gaat niet gebeuren. Subsidie mogelijkheden zijn er niet
behalve voor het opleiden van kaderleden.
Optie is om de selectie af te stoten. Dan is Gems financieel gezond. Het bestuur geeft aan
graag doorgroeimogelijkheden te bieden aan haar leden. De aanwezige ouders willen ook
graag de selectie behouden.
Ouder geeft als tip om in ieder geval de ouders te vragen of hun kind op de selectie blijft om
in kaart te kunnen brengen hoeveel er over zijn na de vakantie. Dit gaat het bestuur/Marinka
zeker doen.
Is sponsoring een optie? Els V geeft aan dat er veel bedrijven zijn afgehaakt de laatste jaren.
Het ontbreekt de voorzitter op dit moment aan tijd (twee functies) om hier actief mee aan de
slag te gaan. Het idee om alle leden te mailen vindt geen meerderheid. Er wordt geopperd
een sponsorcommissie op te richten.
Carla van der Ham geeft aan dat er een besluit genomen moet worden. Of de selectie stopt
of de aanwezige ouders geven hun commitment en nemen actief deel aan allerlei
commissies. Els B geeft aan hier energie in te willen te steken. Denise van den IJssel wordt de
kartrekker voor de selectieouders. Er zal gekeken worden welke ouders jurylid kunnen/willen
worden, welke ouders zich bezig willen houden met de sponsoring en welke andere ideeën
er nog opborrelen. Els Bakker zal de mailadressen van de selectieouders aan Denise sturen.

11) Rondvraag:
 Lara geeft aan na dit seizoen te stoppen met jureren en het wedstrijdsecretariaat. Ook geeft
Lara door dat Sylvia en Rieke stoppen met jureren. Carla wil graag door maar kan het niet in
haar eentje. Er zijn dringend juryleden nodig. Voor meer informatie mogen ouders doorverwezen worden naar Lara.
 Albert Stam, webmaster biedt zijn hulp aan om de selectieouders te helpen. Iets op de website zetten of andere zaken.
 Cara Mascini geeft aan dat input voor de nieuwsbrief altijd welkom is.




Emma geeft aan dat we met elkaar de positiviteit moeten zien en behouden.
Emma heeft haar KSS 3 behaald en krijgt een attentie overhandigd van het bestuur en een
applaus van de aanwezigen.

12)
Sluiting:
Els van de Voort sluit de vergadering om 22.15 uur.

