Notulen Algemene Ledenvergadering Turnvereniging Wilskracht 2019
Datum:
Plaats:
Tijd:

zaterdag 2 november 2019
Ladderhuis (Westerpark)
15:00 – 16:15 uur

Aanwezig:

Margo Hoogesteyn-Mesker, Anne Oud, Kim Hamersma , Lies Kloosterhuis,
Leo Kruse, Surya Carrilho, Heidi Lutgendorff, Ineke Hupkes, Lourens Hupkes,
Esther Alexandre, Rieke Hart, Ria van der Kleij, Maria de Roever,
Aggie Augenbroe en Leonie Hoever.
Fons van der Kleij (ziek)

Afwezig:
1.

Welkom en opening
Leonie heet iedereen welkom en opent de vergadering.

2.

Vaststellen agenda en notulen jaarvergadering 3 november 2018
De agenda wordt vastgesteld.
De notulen van de vergadering van 2018 worden besproken. Een opmerking bij punt 3,
bolletje 4: er staan geen toestellen van €1,00 op de balans. Misschien vroeger wel. Er
staan wel toestellen van €0,00 op, dat zijn oude toestellen.
De notulen van 2018 worden vastgesteld.

3.

Toelichting op het jaarverslag 2018-2019
Het was een rustig jaar.
Kerngegevens en verslag van het bestuur:
• De kerngegevens worden doorgenomen. Voor volgende jaar moeten die eens
worden bijgewerkt met bijscholing. Heidi zal de lesgevers vragen de gegevens van
hun licenties door te geven.
• Volgend jaar ook de juryleden bij de kerngegevens opnemen
• Ledenaantal is ongeveer gelijk gebleven. Volgend jaar het overzichtje aanpassen,
minder jaren laten zien.
• Geen reactie van STA gehad op het verlaten van Wilskracht van de Stichting
• Wachtlijst kleuters was vorig jaar een probleem, dit jaar niet
• Grote Club Actie 2018 een groot succes, helaas heeft tijdens de ALV niemand een
boekje bij zich! Esther stuurt het linkje.
• Leuk voor ons is de nieuwe brug van het Marcanti College. Rob de Ruijter regelt
voor ons de toestellen. Hij zit ook in de lesgeversappgroep voor het geval er pech is,
heel fijn.
• AVG: website beveiligd, geheimhoudingsverklaring etc.: we zijn er mee bezig.
• VOG: veel nieuwe lesgevers die nog een VOG moeten krijgen
• Bounz was een leuke afsluiting, jammer dat ze gesloten zijn.
• Meedoeweek kan bij activiteiten genoteerd worden.
Verslag van de Technische Commissie (die is er eigenlijk niet):
• Aantal lesgevers is gestopt, nieuwe er bij (Rowan en Maria)

• Vijf assistenten N2 licentie gehaald. Bregt Kruse vermelden bij opsomming
assistenten.
• Jop assisteert nog steeds maar heeft geen lesgeversambitie. Sybren zou hem
kunnen opleiden.
• In 2018-2019 nieuwe lessen in de SportXperience hal (voorheen Turnace). Danielle
geeft de keuzemeiden les maar vertrekt per 1 januari 2020. Kim neemt de lessen
dan over.
• Wedstrijden: turnproeven weinig animo. Maar 12 kinderen van Wilskracht.
• Rayon Amsterdam mocht niet mee doen aan een wedstrijd omdat het rayon niet
genoeg juryleden leverde. Dat was jammer.
• Clubkampioenschappen waren weer succesvol en gezellig!
4.

Vaststellen jaarverslag, financiën, begroting en eventuele contributieverhoging
Dit jaar geen positief resultaat maar €3500,- te kort. Op lange termijn is het niet erg.
Het resultaat maar ook het vermogen is belangrijk Wilskracht is nog steeds financieel
gezond. Uiteraard niet elk jaar afsluiten met een negatief resultaat. Huidig resultaat is
verklaarbaar en niet zorgwekkend.
• Oorzaken: door vertrek Amber wachtlijst beheer niet goed opgepakt door het
bestuur. Nu hebben Esther, Anne en Heidi elk een taak en loopt het vullen van de
lessen en bijhouden van de wachtlijst weer goed.
• Inkomsten: meer in inkomsten materialen. Veel ingekocht. GCA-opbrengst niet
meegerekend, is extraatje.
• Uitgaven: kosten lesgevers wat lager. Dat is verbazingwekkend, kennelijk toch
minder dan gedacht. Alles is gedeclareerd. Opslag van de salarissen was in de
begroting opgenomen.
• Opleidingen iets meer dan begroot.
• Kosten voor leden iets meer, er bleken allemaal ‘spookleden’ in digimembers te
staan.
• Er is flink geïnvesteerd in nieuwe kleding. Ligt in de kast en telt als vermogen.
• Lange lijst van spullen van €0,00 zijn afgeschreven spullen die nog wel gebruikt
worden.
• €651,20 in kas. Dat lijkt veel maar is handig.
• Kascontrole is gedaan door Rieke en Aggie. Alles klopte. Leo heeft er veel werk aan,
goed gedaan. Leo krijgt applaus van de vergadering. Kascommissie verleent
decharge aan het bestuur.
• Kascommissie 2020: Rieke en Aggie mogen officieel niet maar krijgen van de
volledige vergadering unaniem toestemming nog een keer kascommissie te zijn.
Begroting 2019-2020
• Het lesvolume is met 14% toegenomen. Alle uren opgeteld (langere lessen,
lesgevers- en assistentenkosten en contributie inkomsten worden meer) gaat het
net passen. Voorzichtig zijn met aanschaf toestellen.
• Grote voorraad kleding dus waarschijnlijk meer ingekocht dan wordt verkocht.

• Contributie blijft dit jaar gelijk, misschien volgend jaar verhoging. Marge van 3%
mogen we altijd doen. Kan in de loop van het komende seizoen, april/mei.
Halverwege het jaar verhogen is onhandig.
• Contributie Wilskracht is niet duur vergeleken met andere verenigingen
• In 2015 was het eigen vermogen €19.000, nu €29.000. Contributieverhoging niet
nodig.
• Voor het eerst gaan we qua begroting boven de halve ton uit.
• Niet te veel gekke dingen doen in 2019-2020.
Leo wordt bedankt voor zijn toelichting.
Het financiële verslag wordt vastgesteld.
5.

Bestuurswijzigingen
Lies treedt af en wordt terstond herkozen voor nog 4 jaar. Lies geeft echter wel aan dat
ze het nu nog erg leuk vindt om te doen, maar dat ze volgend jaar misschien een taak
wil afstoten. Met name de kleding kost wel veel tijd namelijk. Het loopt nu allemaal
goed. Lies zal het ruim van tevoren aangeven wanneer ze wil stoppen met die taak.
De vergadering geeft Lies een applaus en is blij dat ze weer tot het bestuur toetreedt.

6.

Wat verder ter tafel komt en rondvraag
Maria: heeft een sleutel nodig voor de voordeur. Er kan eentje worden bijgemaakt.
Kim:
- wil graag een waterkoker in de zaal voor thee en soepjes; ze geeft 4 uur achter
elkaar les.
- Daarnaast biedt Kim aan om te helpen met de kleren om Lies te ontlasten. Leo gaat
sleutels voor de kast zoeken.
- Veel ouders in de les zijn enthousiast en/of bezorgd, bemoeien zich er mee.
Volgend jaar ouder-kind gym aanbieden? Kan vanaf 3 jaar.
- Graag weer vakantietraining voor D3 keuzemeiden. 1 x 2 uur in de SportXperience
hal elke vakantie.
Lourens: Mara gezien bij grote turnwedstrijd in Heerenveen. Misschien leuk idee om
met z’n allen eens naar zo’n wedstrijd te gaan? Toegangsprijs is duur (€25) maar gratis
overnachting bij Lourens en Ineke. Kan ook cadeautje zijn aan lesgevers. Er wordt
positief op Lourens’ idee gereageerd. Op tijd aangeven.
Ineke: vraagt hoeveel de lesgevers betaald krijgen. (€18 per uur, opbouwen wordt ook
betaald) We willen goed voor de lesgevers zorgen.
Lies: EHBO-cursus is weer gegeven. Cursus geeft zelfvertrouwen. Dag er na kind met
gebroken arm. Nina deed het erg goed. Rieke stelt voor om de cursus ook aan ouders
aan te bieden. Verhoogt de betrokkenheid.
Leonie sluit de vergadering om 16:15 uur.

