Notulen Algemene Ledenvergadering 25 januari 2018

1. Opening
De penningmeester, Jan Kleemans, opent de vergadering en heet alle
aanwezigen van harte welkom.
Statutair gezien zou 10% van het aantal stemgerechtigde leden 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 penningmeester, Jan Kleemans.
2. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen. Enkele leden hebben zich via e-mail aan de secretaris afgemeld
voor de vergadering. Vanuit het bestuur ontbreken wegens persoonlijke omstandigheden
Gerard Wijnsma en Angelique Robben.
3. Verslag algemene ledenvergadering 23 maart 2017
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen. De notulen worden vastgesteld.
4. Evaluatie bestuursactiviteiten 2017 – vooruitblik 2018
Activiteiten 2017. Jan bespreekt kort de onderstaande punten:
§ Opleidingen technisch kader: De Samensprong faciliteert het opleidingscentrum voor
technisch kader
§ Logowedstrijd: Het bestuur heeft besloten een nieuw logo te introduceren. Er is een
logowedstrijd georganiseerd en er is een nieuw logo gekozen. Dit logo wordt geleidelijk
aan doorgevoerd.
§ Risicoanalyse: Het bestuur heeft een risicoanalyse gemaakt en daar voor zichzelf
beleidstaken aan gekoppeld.
§ Kleuterdans: In samenwerking met Milou Simons is een proef gestart met een dans- en
gymgroep voor 4 tot 7-jarigen (zie ook punt 6. Sportief jaarverslag).
§ Werving vrijwilligers: Het bestuur heeft tijd geïnvesteerd in de werving van juryleden,
bestuursleden en vrijwilligers voor commissie- en overige taken (zie ook het volgende
punt). Er zijn met name nieuwe vrijwilligers gevonden voor de externe communicatie,
met name Facebook, Prinsenbeeknieuws en Instagram.
§ Vrijwilligersbijeenkomsten: Het bestuur heeft 2 vrijwilligersbijeenkomsten georganiseerd.
Doel van de bijeenkomsten was onder andere het aantal vrijwilligers binnen de
vereniging zichtbaar maken en uitbreiden.
§ Organisatie wedstrijden KNGU: De wedstrijdcommissie heeft samen met het bestuur in
het afgelopen jaar 2 wedstrijden georganiseerd.
§ Cursus veilig sportklimaat: Een aantal trainers en assistenten heeft succesvol
deelgenomen aan de cursus Sportief Coachen van de KNGU.
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Trainersbestand: Het bestuur en TK hebben hier hard aan gewerkt,
maar De Samensprong kampt nog altijd met een tekort aan trainers
en assistenten. De hoofdtrainer herenturnen Jochem Verschuren is
vertrokken en Thomas Verschuren heeft zijn plaats ingenomen. Bij het damesturnen is
Noortje van Hulst gestopt, maar daar is nog geen structurele vervanging voor. Al in juni
2017 is een vacature voor een trainer in loondienst breed uitgezet. Dit heeft helaas nog
geen trainer opgeleverd.
Verhoging huur trainingspakken: Het bestuur heeft besloten de huur van de
trainingspakken te verhogen naar 15 euro per jaar, omdat 10 euro per jaar te weinig was
om na 6 jaar nieuwe pakken te bekostigen. Met het nieuwe bedrag gaat dit beter lukken.
Scherp inkopen: Het bestuur heeft, samen met alle organisatoren van activiteiten,
succesvol ingezet op het scherper inkopen van materialen.

Vooruitblik 2018
Het bestuur was begin 2017 compleet. In het voorjaar werd duidelijk dat Gerard Wijnsma zijn
taken grotendeels moest neerleggen vanwege zijn ernstig zieke partner. In juli legde
voorzitter Hans Stouthamer na ruim 9 jaar besturen zijn taken neer. De overige
bestuursleden konden dit nog redelijk opvangen. In december moest Karlijn van Oosterhout
echter ook, om dezelfde reden als Gerard, haar taken grotendeels neerleggen. Op het
moment van de Algemene Leden Vergadering is Angelique Robben zelf langdurig ziek. Dit
leidt ertoe dat de overgebleven bestuursleden (Arno Pluk en Jan Kleemans) teveel te doen
hebben en alleen maar toekomen aan brandjes blussen. Daarnaast zijn er de commissies,
waar het bestuur heel blij mee is. Ook daar zijn echter mensen gestopt. Er komen ook steeds
wat mensen bij, maar niet voldoende om dit te compenseren. In september is een
vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd. Daar kwamen goede ideeën uit, maar deze zijn
vanwege onderbezetting nog (lang) niet (allemaal) uitgevoerd.
Het bestuur doet bij de aanwezigen -maar middels deze notulen ook alle andere leden en/of
ouders /verzorgers- een dringende oproep voor tijdelijke of permanente ondersteuning in het
bestuur en de commissies. Er worden door de aanwezigen vragen gesteld en enkele
suggesties gedaan. Hierop geeft het bestuur aan dankbaar te zijn voor deze input, maar dat
het op dit moment gewoonweg aan mankracht ontbreekt om deze suggesties te gaan
oppakken. Het bestuur verzoekt nogmaals dringend om hulp.
Ilona Verkooijen meldt zich voor de wedstrijdcommissie. Zij roept anderen op haar te volgen
en anderen te enthousiasmeren. Jessica van Oeveren biedt zich aan voor taken omtrent
communicatie, waaronder de website. Desiree Diepstraten biedt aan tijdelijk het bestuur te
ondersteunen. Zij benadrukt dat het erg belangrijk is dat de vereniging blijft bestaan. Tot slot
biedt Ellie de Jong aan om in de komende tijd Angelique te ondersteunen bij de
ledenadministratie.
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5. Jaarcijfers
a. Ontwikkeling ledenbestand
Arno licht de ontwikkeling toe; er waren begin 2017 410 leden en
370 in eind 2017. Doordat Jochem is gestopt, is ook een flink aantal jongens gestopt. De
groepen van Janes en Milou werken met een strippenkaart en een afgebakend aantal
lessen. Ze zijn niet continu lid. Zoals bij punt 4 aan bod kwam, beschikt De
Samensprong op dit moment over te weinig trainers en assistenten om het aantal
groepen uit te breiden.
b. Jaarstukken 2017
De vereniging is financieel erg gezond. Het betalingsgedrag van de leden is
voortreffelijk. Het resultaat van 2017 is + € 1.282. Dan de winst- en verliesrekening. De
omzet bestaat uit contributie en sponsoring -/- de afdracht aan KNGU. De
penningmeester heeft alvast € 3.000 gereserveerd voor een trainer in loondienst. Deze
staat onder personeelskosten. Van de overige bedrijfskosten bestaat het grootste
bedraag uit zaalhuur, € 36.000. Structurele onderhuur moet worden afgedragen aan de
gemeente. Er zijn echter wel mogelijkheden voor incidentele verhuur die ten goede kan
komen aan de vereniging.
c. Kascontrolecommissie verslag en nieuwe verkiezing
De stukken zijn ingezien door de kascontrolecommissie, Erik van de Honing en Ellie de
Jong. Erik doet mondeling verslag van de bevindingen. Alles was perfect omschreven en
er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. Er volgt applaus. De
kascontrolecommissie verleent decharge voor het gevoerde financiële beleid. Ellie de
Jong en Maud Hendrikx worden benoemd tot kascontrolecommissie 2018.
d. Begroting 2018
i. Toelichting
De begroting voor 2018 bedraagt 91550.
ii. Vaststelling begroting door ALV
De begroting wordt vastgesteld door de ALV.
e. Contributievaststelling 2018
Het bestuur stelt voor om de contributie te handhaven. De ALV stemt hiermee in.
6. Sportief jaarverslag 2017
§ Milou Simons licht de kleuterdans toe. Zij heeft 1 blok van 8 lessen kleuterdans
gegeven. Zij doet dit samen met een assistente, Selene. Het doel van de lessen was
kennismaken met dans en gym. Het ging vooral om het leren durven dansen. Milou
licht de opzet en inhoud van haar lessen toe. Ze vertelt dat de lessen zijn afgesloten
met een kleine voorstelling. Op 22 februari start er een nieuw blok van 8 lessen. Het
wordt nu alleen dansen. Debbie raadt Milou aan om het in de Horizontaal te
publiceren.
§ Arno Pluk verzorgt het sportieve jaarverslag van turnen dames. Hij licht daarbij vooral
de sociale activiteiten toe.
§ Thomas Verschuren verzorgt het sportieve jaarverslag turnen heren. Jochem is
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vertrokken, net als Dennis en Ties. Thomas heeft het zelf
overgenomen, zowel de wedstrijd- als de recreatiegroep. Hij
vertelt even zoekende te zijn geweest naar een goede werkwijze,
maar hij heeft tot nu toe veel positieve reacties gehad. Ook komt de doorstroom
vanuit de recreatiegroep weer op gang.
7. Bestuurswijzigingen/rooster van aftreden
a. Angelique Robben, ledenadministratie: aftredend en herkiesbaar
b. Jan Kleemans, penningmeester: aftredend en herkiesbaar
Angelique en Jan worden herkozen. De functie van voorzitter is vacant.
8. Datum volgende algemene ledenvergadering
De datum wordt vastgesteld op 24 januari 2019.
9. Rondvraag
Janes Otto: de nieuwe locatie van de seizoensafsluiting is de loods van de familie
Sweep.
10. Sluiting
Jan Kleemans bedankt de aanwezigen en nodigt ze uit voor een borrel.
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