
 

Notulen Jaarvergadering 10 februari 2020 

 

Aanwezig: 22 personen incl. kader. 

 

• Opening: 19.30 uur  

Bianca v/d Berg, onze voorzitster  heet iedereen van harte welkom en stelt de agenda vast en opent 

hiermee de vergadering. 

• Notulen jaarvergadering 2018   (gehouden 27 februari 2019) 

De notulen zijn goedgekeurd zonder op- of aanmerkingen. 

• Financieel overzicht 2019 

De Exploitatierekening 2019 en het Financieel overzicht/ meerjarig worden gepresenteerd en 
uitgelegd.  
 
Een vraag vanuit het publiek: wat zijn uitbesteden taken ? 
Antwoord: Dat zijn administratieve taken die wij tegen betaling uitbesteden aan een derde. 
 
De kascommissie werd dit jaar gedaan door: Vivian op den Kamp & Cindy Austen 
 
Deze controle heeft in Sevenum plaatsgevonden 6 februari 2020, waarvoor onze dank. 
 
“De kascommissie heeft verklaard dat de stukken een getrouw beeld geven van het handelen van het 
bestuur en de toestand van de vereniging. Het advies van de kascommissie is om de algemene 
ledenvergadering toestemming te vragen om het bestuur, inclusief interim penningmeester te 
dechargeren voor hun beleid in 2019” 
 
Het advies wordt door de leden overgenomen en het bestuur inclusief interim penningmeester wordt 
dechargeert voor het jaar 2019. 
 

Voor de controle van de kascommissie in 2021, zijn Vivian op den Kamp en Cindy Austen wederom 

bereid deze taak op zich te nemen. Dit is het laatste jaar dat zij in de kascontrole commissie zitten. 

Voor een soepele overgang van de taken worden zij bijgestaan door Inge Steeghs en Janneke 

Klopman die daarna het stokje overnemen.  We bedanken Vivian, Cindy, Inge en Janneke voor hun 

aanbod om samen de kascommissie voor 2020 te doen. De kascommissie is hiermee compleet. 

 

 
 
 
 
 

 



• Jaarverslag 2019 
 
 
Via een PowerPointpresentatie is het jaar doorgenomen en hierin zijn diverse filmpjes getoond. Deze 
presentatie wordt ook op onze website geplaatst zodat alle leden/ouders die niet in de gelegenheid 
waren te komen en alle aanwezigen die het misschien nogmaals willen bekijken, kunnen zien wat er 
vorig jaar zoal gedaan is binnen onze vereniging. 
 

• Bestuursverkiezing  
 
Volgens schema stelt ieder bestuurslid zich iedere 3 jaar verkiesbaar, dit jaar is verkiesbaar en heeft 

zich herkiesbaar gesteld: 

Marja Janssen, (secretaris) 
 
Nieuw bestuurslid: Pien Derks, treedt toe als algemeen bestuurslid. 
 
De afgelopen tijd heeft ze al bestuursvergaderingen bijgewoond en al taken op zich genomen.  Wij 
heten Pien van harte welkom en zijn blij dat ze het bestuur komt versterken. 
 
Stopt als bestuurslid: Kevin v/d Bekerom, algemeen bestuurslid. 
 
Hij stopt door privé omstandigheden met zijn bestuurstaak.  Wij bedanken hem voor zijn inzet voor het 
bestuur en hij blijft voorlopig nog adviezen geven aan het bestuur betreffende het free runnen. Kevin 
blijft voorlopig zijn freerun lessen geven en draagt deze langzaam over.  
 
De leden kiezen unaniem voor de (her)benoeming en het aftreden van bovengenoemde 
bestuursleden. 
                         
Door deze goedkeuring van de algemene ledenvergadering blijft het gewijzigd bestuur aan tot 
ledenvergadering Februari / maart 2021.  
 

• Update accommodatie HOSEMA, door William, bestuurslid accomodaties/materialen 
 
Samen met andere verenigingen, die gebruik maken van de Kruisweide, hebben we om de tafel 
gezeten met de Gemeente. Wij hebben onze wensen kenbaar gemaakt en er komt een vaste wand 
tussen ons en de andere gebruikers en als het goed is kun je op diverse plaatsen hierdoor heen kijken 
naar ons eigen gedeelte. Onze opzet is, om zoveel mogelijk groepen gebruik te laten maken van ons 
eigen gedeelte, zodat we vanaf nu gaan spreken over het HoSeMa gedeelte van de Kruisweide. We 
verwachten dat de Gemeente voor de zomervakantie een beslissing gaat nemen over de te nemen 
beslissingen.  
 
 

• Begroting 2020 (incl. contributiebeleid & toekomst) 
 
Contributie: 
 
Het bestuur stelt voor om de contributie verder niet te verhogen, ondanks de stijgende kosten van 
huur, materialen en vrijwilligersvergoedingen. 
 
Wel wordt m.i.v. 2020 de KNGU afdracht voor jeugdleden met 60 cent per jaar verhoogd 
De afdracht per jeugdlid wordt: 22€ per jaar (was 21,40€) 
 
In 2016 is het contributiebeleid transparant gemaakt zodat inzichtelijk is wat er aan de KNGU wordt 
afgedragen en indien zij de afdracht  verhogen, wij dit 1 op 1 doorberekeningen aan onze leden. 
 
 
 
 
 



Toekomst: 
 
ALGEMEEN:  

 Focus blijft op kwaliteit van trainingen; borgen en verder opleiden van kader.  

 Vorm geven van eigen HoSeMa gedeelte binnen Kruisweide. 

  Samenwerken met andere partijen daar waar kan en het een meerwaarde brengt voor alle 
partijen.     

     TURNEN:  

 Niveau is stijgende, borgen dat er aansluiting is en blijft met alle niveaus (B selectie / 
recreanten)  

 zorgen voor voldoende juryleden + niveau juryleden. 

 kleuren turnen verder uitspreidden.  

 verder optimaliseren van het inzetten van de (hulp)leiding.     
     DANS:   

 Ambitie voor optredens en wedstrijden verder vorm geven, basis is gelegd.  

 Ledenaantal terugbrengen naar minimaal 50.  
      FREERUN:  

 handhaven huidige groepen ivm vertrek Kevin.  

 Daar waar mogelijk jongste kids groep opstarten in Sevenum. 
HoSeMa gedeelte aan vaste wand uitdagingen/blokken realiseren voor freerun. 
 

• Wedstrijdorganisatie LK (door Jacky, bestuurslid, hoofd afd. Turnen) 
 
Op 16 en 17 mei 2020 organiseren wij het Limburgs Kampioenschap Meerkamp turnen dames + 
toestelfinales. De werkgroepen en  draaiboeken zijn gemaakt en alles verloopt volgens schema. Wij 
hebben er zin in en hopen het de volgende keer helemaal zelf te kunnen organiseren. Voor nu, zijn we 
blij dat we gebruik mogen maken van de gymnastiekzaal in Panningen.  
 

• Rondvraag  
 
Vanaf wanneer ontvangt een (hulp)leiding een vrijwilligersvergoeding? 
Antwoord: vanaf niveau 2 ontvangen zij een vrijwilligersvergoeding.   
 

 

• Sluiting: 
 
Bianca sluit om 20.35 uur de vergadering en bedankt iedereen voor zijn komst en inbreng. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notulist: Marja 


