
Notulen Algemene Leden Vergadering 
 

 

 
Datum vergadering 23 maart 2017 

 
1. Opening 

De voorzitter, Hans Stouthamer, opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte 
welkom.  
 
Statutair gezien zou 10% van het aantal stemgerechtigde leden, zijnde 40, aanwezig of 
vertegenwoordigd moeten zijn om een stemming te kunnen houden. Vanwege het feit dat er 
niet genoeg stemgerechtigde leden aanwezig zijn, wordt de algemene vergadering gesloten. 
 
Opening nieuwe BLV  
De Bijzondere Ledenvergadering wordt geopend door de voorzitter, Hans Stouthamer. 
 

2. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen.  
 

3. Verslag Algemene Leden Vergadering 24 maart 2016 
Aanvulling op het verslag van 24 maart 2016:  
1. Opleidingen / bijscholingen recreatiedisciplines 

Er is tijdens de vorige ALV opgemerkt dat er weinig KNGU-opleidingen / bijscholingen 
zijn voor de recreatiedisciplines (Desiree Diepstraten). Dit is niet in het verslag 
opgenomen. Hans Stouthamer geeft aan dat het bestuur deze opmerkingen wel bij de 
KNGU heeft aangekaart en dit ook blijft doen.  

2. Vertrouwenspersoon 
Er wordt gevraagd wat nu de stand van zaken is m.b.t. de vertrouwenspersoon. Ook 
wordt aangegeven dat deze onafhankelijk moet zijn. Als gevolg van deze opmerkingen 
tijdens de ALV van vorig jaar is besloten dat Yvonne Stouthamer geen 
vertrouwenspersoon kon zijn. De vereniging beschikt momenteel weliswaar over een 
vertrouwenspersoon (Hanneke), maar zij heeft aangegeven haar taken zo snel mogelijk 
over te willen dragen. Noortje van Hulst adviseert voor de jeugdgroepen in 
vertrouwenszaken contact op te nemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin, dit is 
door de trainers ook al meerdere malen gedaan. Hans Stouthamer geeft aan dat de 
vereniging een eigen vertrouwenspersoon moeten hebben en we deze ook als dusdanig 
moeten inzetten. Alle aanwezigen wordt verzocht mogelijke kandidaten voor deze functie 
aan te dragen. 

 
Het verslag van de Algemene Leden Vergadering van 24 maart 2016 wordt vastgesteld.  



 
4. Evaluatie bestuursactiviteiten 2016 

Hans Stouthamer licht de voornaamste bestuurs- en verenigingsactiviteiten van 2016 toe. 
▪ In 2016 zijn twee leden ontzet uit de vereniging en de Stichting is opgeheven. De 

financiële middelen van de Stichting zijn inmiddels overgeheveld naar de vereniging.  
▪ Karlijn van Oosterhout (secretaris) en Gerard Wijnsma (bestuurslid, contactpersoon 

Technisch Kader) zijn toegevoegd aan het bestuur. Het bestuur is hiermee op volle 
sterkte 

▪ Er is in 2016 één wedstrijd georganiseerd. Dat is aan de magere kant, aldus Hans 
Stouthamer. In 2017 worden er daarom twee georganiseerd.  

▪ De clubkampioenschappen waren geslaagd. 
▪ Het was een fantastische seizoensafsluiting met ruim 180 deelnemers. Er wordt 

toegevoegd door Janes Otto dat ook de senioren het erg naar hun zin hebben gehad 
tijdens de seizoensafsluiting. Zij komen dit jaar zeker weer.  

▪ De start van het turnseizoen in de turnhal was een drama vanwege defecten aan de hal 
en toestellen. Er zijn door het bestuur meerdere gesprekken gevoerd met de gemeente. 
Dit heeft uiteindelijk geleid tot reparatie en een gedeeltelijke restitutie van de huurgelden. 
Deze restitutie is ten goede gekomen aan de wedstrijdturners en –turnsters. 

 
5. Jaarcijfers 
a. Ontwikkeling ledenbestand 

Penningmeester Jan Kleemans geeft een toelichting op de ontwikkeling van het 
ledenbestand, personeelskosten, zaalhuur en dekking van deze kosten door de contributie. 
Janes Otto merkt op dat het wrang is dat de recreatiesporters zo’n hoog bedrag aan afdracht 
aan KNGU betalen. Jan Kleemans licht verder toe dat de turnhal op dit moment nog wordt 
onderverhuurd, maar dat dit per 1/7 ophoudt. Annelies Joossen vraagt wat het huurbedrag 
inhoudt. Jan legt uit dat het een totaalbedrag betreft en dat het niet gerelateerd is aan het 
aantal uren dat de turnhal gebruikt wordt. Annelies geeft aan dat Flik-flak hun turnzaal voor 
een klein bedrag (inclusief begeleiding) verhuurt op de zaterdagmiddagen. Dit zou voor de 
Samensprong ook iets kunnen zijn. Het bestuur neemt deze suggestie mee.  
 

b. Jaarstukken 2016 
Jan Kleemans toont zich tevreden over de financiële resultaten van 2016. Hij presenteert een 
verkorte versie van de balans. De buffer is groot, ruim 87.000 Euro. Op dit moment buigt het 
bestuur zich over de vragen hoe groot de buffer moet zijn en welk beleid zij hierop willen 
voeren.  
 
Jan Kleemans presenteert ook de winst- en verliesrekening. De omzet is in 2016 
toegenomen. Dit is voornamelijk te wijten aan de toename in het aantal uren training van 
wedstrijd- en recreatieturners/sters. De personeelskosten zijn hoger uitgevallen dan begroot. 



Dit komt omdat opleidingskosten onjuist stonden vermeld en die moesten worden 
geherrubriceerd. De overige bedrijfskosten zijn lager uitgevallen in verband met restituties op 
onder andere de huur van de turnhal. Het resultaat over 2016 is + €7039. De 
penningmeester geeft aan dat dit geen must is, maar dat dit wel prettig werkt. Jan Pluk merkt 
op dat weliswaar de verenigingscontributie niet verhoogd is, maar de bondscontributie (aan 
de KNGU) wel. Dit resulteerde in 2016 in een grotere afdracht aan de KNGU.  

c. Kascontrole commissieverslag en nieuwe verkiezing 
Eric van de Honing en Victor Stulemeijer hebben de kas gecontroleerd. Victor heeft zich voor 
de ALV ziekgemeld, dus het verslag van de kascontrolecommissie kan vanavond niet 
officieel worden getekend. Dit zal op een later tijdstip gebeuren. Eric leest het verslag voor. 
Hij geeft aan dat de kascontrolecommissie inzicht heeft gekregen in de volledige 
administratie. Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. De kascontrolecommissie is 
tevreden. Het getekend verslag wordt toegevoegd aan de jaarstukken.  
 
Hans Stouthamer informeert wie volgend jaar de kascontrole op zich wil nemen. Eric van de 
Honing wil dit nogmaals doen. Ellie de Jong sluit aan.  
 

d. Begroting 2017 
i. Toelichting 

Jan Kleemans licht de begroting voor 2017 toe. De opbrengsten zijn wat voorzichtig 
ingeschat, aldus de penningmeester. Voor de studiekosten wordt jaarlijks een potje van 
€1500 beschikbaar gesteld. Verder verwacht de penningmeester geen veranderingen in 
de personeelskosten. De overige bedrijfskosten zijn hoger begroot. We verwachten in 
2017 geen restitutie in de huurkosten van de turnhal. Het resultaat is begroot op €0.  
 

ii. Vaststelling begroting door ALV 
De BLV gaat akkoord met de begroting voor 2017.  

 
e. Contributievaststelling 2017 

De contributie blijft, ondanks het positieve saldo, in 2017 gelijk. Janes Otto doet een 
suggestie om ‘iets terug te doen voor de leden’: een vrij rondje bij de seizoensafsluiting. Er 
wordt aangegeven dat de barbeque al wordt aangeboden bij de seizoensafsluiting. Janes 
bedoelt een borrel buiten de seizoensafsluiting om. Het bestuur neemt deze suggestie mee.  
 

6. Sportief jaarverslag 2016 
Turnen Dames (Arno Pluk, mede namens de andere trainers turnen dames) 
Het aantal wedstrijdturnsters is gegroeid van 77 naar 86. Dit is met name doorstroom vanuit 
de recreatiegroepen en opleidingsgroep. Ook is het damesturnen gegroeid in aantal 
trainingsuren per week door verschuivingen in het lesrooster en heeft uitbreiding 
plaatsgevonden in het team van trainers en assistenten. Bij de 2e/3e divisie groep dames is er 



op pilotbasis ondersteuning door een fysiotherapeut van In Motion. Daarnaast is er een 
Digibord in de zaal komen te hangen, met dank aan Basisschool De Apollo. Er is nu 
video-ondersteuning op een vast punt mogelijk. Arno beschrijft dit als positieve stappen 
richting verdere professionaliteit van de vereniging.  
 
Er is ook groei in prestaties te zien: 
 
Opleidingsgroep: Voor de zomer zijn er 7 meiden doorgestroomd van de opleidingsgroep  
naar de wedstrijdgroepen. Ieder jaar is het dan ook weer goed scouten om de groep vol te  
krijgen. Vera en Babs zijn na de zomer begonnen met lesgeven aan deze groep. Ze vinden 
het ontzettend leuk en zien de meiden hard vooruit gaan. Het is een leuke uitdaging om ze 
door te zien groeien naar de wedstrijdgroep.  
 
4e divisie onderbouw: Afgelopen seizoen hebben 8 meiden van de 4e  divisie onderbouw  
zich ingeschreven voor het wedstrijdseizoen. Bij de 2 voorwedstrijden is 1 bronzen medaille 
behaald. Vanuit de voorwedstrijden zijn in totaal 10 toestelfinales behaald (2x goud,  
3x zilver) en 3 meiden zijn doorgestroomd naar de regiofinales, waar wij super trots op zij 
n! Al met al was het een succesvol seizoen voor de 4e divisie onderbouw!  
 
5e /6e divisie onderbouw: In de voorwedstrijden zijn door deze groep 4 medailles behaald, 5 
doorstromingen naar de regiofinale en zelfs 1 doorstroming naar de districtsfinale. Op de 20 
toestelfinales die de meiden behaald hadden, zijn in totaal 4 medailles behaald.  
 
4e / 5e / 6e divisie bovenbouw: Dit is een hele grote groep (27 meiden), waarvan 74% is 
doorgestroomd naar de regiofinale en 55% doorgestroomd naar de districtsfinale. Er zijn 38 
medailles behaald, waarvan 9 op vloer. Na de zomer is de groep gesplitst in een groep 4e5e 
divisie en een groep 6e divisie omdat hij te groot werd. 

 
2e / 3e divisie: Er is goed gepresteerd in de regio (10 regiomedailles; 46 toestelfinales; 18 
toestelmedailles). Er was veel doorstroming naar de landelijke wedstrijden (26 totaal). Er is 
1x zilver behaald op de 1/2 finale en drie meiden hebben de NK finale geturnd.  
 
Desiree Diepstraten informeert naar het aantal trainers en assistenten. Arno kan dit niet 
exact aangeven. Er zijn veel groepen met twee trainers die op verschillende momenten 
trainen.  
 
Turnen Heren (Gerard Wijnsma, namens Jochem Verschuren) 
Er zijn in totaal 18 medailles behaald door de herenturners. Tijdens de 
regiokampioenschappen bij zowel de 1e, als de 2e als de 4e divisie eenmaal goud en 
eenmaal zilver. Bij de 1/8 finale van het NK zijn drie bronzen medailles behaald in de 2e 



divisie. Bij de ¼ finale eenmaal goud in de 1e divisie en eenmaal zilver in de 2e divisie. Op de 
halve finale 1e divisie werd eenmaal goud behaald en in de 2e divisie eenmaal zilver.  
 
Bij de NK finale in de 4e divisie zijn 2 7e plekken en een 19e plek behaald. Bij de NK 
meerkampfinale van de 2e divisie zijn een 6e en 12e plek behaald en een bronzen medaille in 
de 1e divisie. De toestelfinales 2e divisie waren goed een gouden medaille op ringen (beste 
van 150 Nederlandse turners) en een zilveren medaille op rekstok. De toestelfinales 1e 
divisie leverden een zilveren medaille op rekstok op en een bronzen op ringen.  
 
Overige opmerkingen: De groepsgrootte bij de heren is nagenoeg gelijk gebleven: er is een 
aantal nieuwe turners verwelkomd en een aantal heeft afscheid genomen. Eén van de 
turners (Dylan) heeft het afgelopen seizoen meegedraaid in het OJT-traject (Oranje Jong 
Talent selectie). Tot slot spreekt Jochem van een fantastische jubileumshow. Er wordt door 
de aanwezigen opgemerkt dat deze niet in 2016 maar al in 2015 heeft plaatsgevonden.  
 
Aerobics en seniorfit (Desiree Diepstraten) 
Desiree geeft les aan twee aerobics en twee seniorfit groepen. De leeftijden van de leden 
van beide groepen lopen uiteen, net als de motivatie, conditie en sportinteresse. Desiree 
probeert de lessen af te stemmen op de behoeften. Vorig jaar is het oudste lid van de 
seniorfit groep, Jo, gestopt. Zij was 89. De groep heeft nog steeds contact met haar. De 
seniorfit groep is hecht, er wordt lief en leed gedeeld en de leden ondernemen ook buiten de 
lessen om gezamenlijke activiteiten. Bij de aerobics groepen is dit niet of veel minder het 
geval.  
 
Desiree beschrijft de toekomst van haar groepen. De groepen zijn niet groot, maar wel 
stabiel in aantal. Er gaan leden af, maar er komen ook nieuwe leden bij. Er is gesproken over 
een ander soort les dan aerobics. Dit moet passen bij de huidige leden en de trainer. Desiree 
stelt zich de vraag of zij met hypes mee moet gaan, zoals bijvoorbeeld bootcampen. 
Vooralsnog is dit nog niet gebeurd. Het lestijdstip van 21:00 is niet ideaal om te groeien, 
aldus Desiree. Dames sporten graag wat vroeger. Desiree biedt aan een demo aerobics en 
steps geven tijdens de clubkampioenschappen. Hierop wordt positief gereageerd. Desiree 
geeft tot slot nog aan dat mensen altijd een proefles bij haar kunnen volgen.  
 
Recreatie volwassenen, dames en heren (Janes Otto) 
Janes is trainer van de dames en heren recreatie. Doorgaans 2 groepen, maar in de winter 
drie groepen waarin gezondheid, gezelligheid en het sociaal aspect centraal staan. Janes 
geeft geen les, hij traint. Op dinsdag geeft hij zowel aan de dames als aan de heren 
conditietraining. Voor de dames (36) geldt dat zij 30 minuten bewegen (alle spieren), 15 
minuten krachtoefeningen doen en 15 minuten vloeroefeningen. De afsluiting bestaat uit 
ontspanning. De heren (28) doen een warming up van 15 minuten, 15 minuten 



krachtoefeningen, 15 minuten vloeroefeningen en 15 minuten spel (basketbal, voetbal, 
hockey). Voor beide groepen geldt dat iedereen op zijn eigen niveau traint en dat er geen 
ondergrens bestaat in kunnen.  
 
Vorig jaar is Janes begonnen met de wintertraining op de donderdagochtend. Dit is een 
gemengde groep van 16 deelnemers . Het is bedoeld voor (buiten)sporters om de winter 
(november/april) door te komen. De training bestaat uit 15 minuten warming-up, 30 minuten 
krachttraining met hulpmiddelen en 15 minuten vloeroefeningen. Iedereen traint op zijn eigen 
niveau, er is geen ondergrens in kunnen. De wintergroep werkt met een speciaal voor deze 
groep in het leven geroepen tienrittenkaart. Iedere keer als een deelnemer komt, wordt een 
aantekening op de kaart gemaakt. De deelnemer betaalt alleen de trainingen waaraan hij 
daadwerkelijk deelneemt.  
 
Janes doet met zijn groepen ook nog andere activiteiten binnen en buiten De Samensprong. 
Het gaat om een survival “gezelligheidsuitje”, een zomerstop avondje, de seizoensafsluiting, 
de snerttocht en de Sante Run Winterwonderbeek. Daarnaast zijn altijd veel mensen actief in 
de Overbosloop. Deze is dit jaar op zondag 11 juni. Janes roept de aanwezigen bij de ALV 
op tot deelname. 
 

7. Bestuurswijzigingen / rooster van aftreden 
De BLV bekrachtigt het bestuursbesluit tot het toetreden van de bestuursleden Gerard 
Wijnsma en Karlijn van Oosterhout.  
 

a. Arno Pluk, algemeen bestuurslid is herkiesbaar 
Arno Pluk wordt door de BLV unaniem herkozen als bestuurslid. 
 

b. Karlijn van Oosterhout, secretaris is herkiesbaar 
Karlijn van Oosterhout wordt door de BLV unaniem herkozen als secretaris.  
 

8. Datum volgende algemene ledenvergadering  
Het bestuur heeft besloten de ALV voortaan in januari houden, zodat de ALV gelijk loopt met 
de afsluiting van het oude en de opening van het nieuwe financiële jaar. De datum die zij 
voor volgend jaar heeft vastgesteld is donderdag 25 januari 2018.  
 

9. Rondvraag  
Er wordt geïnformeerd wanneer is de nieuwe website klaar is. Hans Stouthamer presenteert 
een eerste blik op de nieuwe website. Arno Pluk geeft aan dat de site op korte termijn live zal 
gaan. Hans deelt mede dat er vrijwilligers worden gezocht voor de communicatiecommissie 
en de activiteitencommissie. Hoe meer leden hoe meer vreugd. Hans vraagt aan alle 
aanwezigen om zich te melden of anderen enthousiast te maken. Janes geeft aan dat de 



nieuwe site van de Overbosloop al online is. Er wordt afgesproken een link op de site van de 
Samensprong te maken naar de site van de Overbosloop.  
 
Er wordt gevraagd naar het nieuwe logo. Karlijn van Oosterhout vertelt dat het logo tijdens de 
clubkampioenschappen zal worden gepresenteerd. Er wordt door de aanwezigen 
aangegeven dat het wijzigen van het logo aanzienlijke kosten met zich meebrengt om dit 
bijvoorbeeld op trainingspakken te laten drukken. Het bestuur geeft aan dat het logo daarom 
geleidelijk zal worden ingevoerd. Bijvoorbeeld in het geval van de trainingspakken: als er 
nieuwe trainingspakken worden besteld. Dit houdt in dat er tijdelijk twee logo’s naast elkaar 
bestaan.  
 
De Clubkampioenschappen zijn op zondag 21 mei. Er zijn 3 dit jaar wedstrijdrondes. De 
zaterdag ervoor organiseren we een KNGU wedstrijd. Esther Luijckx spreekt namens de 
wedstrijdcommissie. Zij stelt dat het regelen van accommodatie niet soepel is gelopen en 
vraagt toestemming om zelf de accommodatie te regelen. Het bestuur geeft aan dat dit 
mogelijk is. Ook voor Esther toestemming voor de aanschaf van plastic bakken voor 
waterkannen en de t-shirts. Deze kunnen worden aangeschaft. Er zijn op dit moment twee 
kandidaat wedstrijdcommissieleden. Het bestuur spreekt haar waardering uit voor de 
wedstrijdcommissie en de organisatie van de afgelopen wedstrijd.  
 
Ellie de Jong informeert namens Babs naar de mogelijkheid om de barbecue van de 
seizoensafsluiting wederom bij de familie Luijckx te laten plaatsvinden. Dit is mogelijk. 
Tijdens de seizoensafsluiting is de barbecue wederom gratis voor de leden en moeten de 
consumpties betaald worden.  
 
Noortje van Hulst informeert naar de docent peuter/kleutergym. Hans Stouthamer en Gerard 
Wijnsman hebben iemand gesproken die had aangegeven deze functie te willen vervullen. 
Tijdens het gesprek bleek echter dat dit voor haar toch niet mogelijk was. Annelies Joossen 
draagt nog een mogelijke kandidaat aan. Het bestuur gaat hiermee aan de slag. 
 

10. Sluiting  
Hans Stouthamer sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor een borrel.  


