
 

Notulen Jaarvergadering 15 maart 2021 

Online aanwezig: 26 personen 

 

 Opening: 19.35 uur  

Bianca v/d Berg, onze voorzitster  heet iedereen online van harte welkom op onze 1e digitale 
jaarvergadering. Pien Derks, houdt de chat en de “handjes” in de gaten. 

 Notulen jaarvergadering 2019   (gehouden 10 februari 2020) 

De notulen zijn goedgekeurd zonder op- of aanmerkingen. 

 Financieel overzicht 2020 en verslag van de kascommissie. 

De Exploitatierekening 2020 en het Financieel overzicht/ meerjarig worden gepresenteerd en 
uitgelegd.  
 
De kascommissie werd dit jaar gedaan door: Vivian op den Kamp & Cindy Austen samen met Inge 
Steeghs & Janneke Klopman 
 
Deze controle heeft in Sevenum plaatsgevonden 12 maart 2021, 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 2020” 
 
Het advies wordt door de leden overgenomen en het bestuur inclusief interim penningmeester wordt 
dechargeert voor het jaar 2020. 
 

We bedanken Vivian op den Kamp en Cindy Austen voor alle jaren dat zij de kascommissie voor hun 
rekening hebben genomen. We zijn verheugd dat  Inge Steeghs en Janneke Klopman het stokje willen 
overnemen en volgend jaar deze taak op zich willen nemen. 

 Jaarverslag 2020 
 
 
Via een PowerPointpresentatie is het jaar doorgenomen en hierin zijn 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 treden de volgende  
personen af en hebben zich herkiesbaar gesteld: 

Bianca van den Berg, (voorzitter) 
Jacqueline Versleijen (Algemeen bestuurslid) 
Jacky Pennings  (Algemeen bestuurslid) 
 
Het bestuur stelt voor om de 3 aftredende bestuursleden te herbenoemen bij 
goedkeuring van deze ledenvergadering. 
Dit voorstel wordt door onze leden overgenomen. 
Bianca, Jacqueline en Jacky gefeliciteerd met jullie herbenoeming en leden bedankt voor het 
stemmen en het vertrouwen. 
 
Jos Versleijen, onze Interim Penningmeester, aangegeven dat dit zijn laatste seizoen is en stopt na dit 
seizoen (overdracht tijdens zomerstop 2021). 
 
Wij bedanken hem alvast voor al zijn inzet en we zijn nu op zoek naar een bestuurslid die 
ondersteuning kan bieden op het financieel vlak.  
                         
Door deze goedkeuring van de algemene ledenvergadering blijft het bestuur aan tot ledenvergadering 
Februari / maart 2022.  
 
 

 Begroting 2021 (incl. contributiebeleid & toekomst) 
 
Contributie: 
 
Het bestuur stelt voor om de contributie nu niet te verhogen, ondanks de licht stijgende vaste kosten 
van o.a. huur, materialen en vrijwilligersvergoedingen. 
 
Deze keuze omdat er een goede financiële basis is en de contributie voor de gymsport in verhouding 
al hoog ligt t.o.v. andere sporten. 
Dit is het 5e jaar dat er geen contributie verhoging plaats vind. Dit ook ondanks de onzeker tijden door 
Corona. 
 
Verhoging afdracht KNGU  
In 2016 is het contributiebeleid van HOSEMA transparant gemaakt zodat inzichtelijk is wat er 
afgedragen moet worden en indien KNGU verhoogd dit 1 op 1 wordt doorberekend aan onze leden. 
  
Afdracht 2021:   
Tot 16 jaar   Per half jaar € 11,60 
16 jaar en ouder  Per kwartaal € 14,30 
 
Toekomst: 
 
ALGEMEEN:  

 Focus blijft op kwaliteit van trainingen; borgen en verder opleiden van kader.  
 Vorm geven van eigen Hosema gedeelte binnen Kruisweide. 
 Huidige visie (lange termijn) actualiseren.   
 Nieuwe bestuursleden werven. 

     TURNEN:  
 Zorgen voor voldoende juryleden + niveau juryleden. 
 Nieuwe systeem KNGU wedstrijdoefenstof implementeren en Kleuren turnen verder 

uitspreidden.  
 Technische bijscholing leiding en optimaliseren van het inzetten van de (hulp)leiding.  
 Uniformiteit in leiding geven aanbrengen en kader uitbreidden met Niveau 3 leiding 

 



     DANS:   
 Ambitie voor optredens en wedstrijden verder vorm geven, basis is gelegd.  
 Ledenaantal minimaal constant houden, lichte groei is gewenst, streven is 50 dansers. 

      FREERUN:  
 handhaven huidige groepen en niveau differentiatie vormgeven 
 Jongste kids groep opstarten in Sevenum. 
 Freerun gedeelte aan vaste wand uitdagingen/blokken realiseren. 

 
 

 Rondvraag  
 
Vraag: Hopelijk  mogen we snel weer binnen sporten, worden er dan nog (onderlinge) 
wedstrijden georganiseerd ? 
 
Antwoord: als er mogelijkheden zijn, willen we zeker iets organiseren. Hoe/wat weten niet en 
hangt af van de versoepelingen van de maatregelen maar het zou fijn als er iets is waarnaar 
toe gewerkt kan worden.  
 

 
 Sluiting: 

 
Bianca sluit om 20.25 uur de vergadering en bedankt iedereen voor zijn online komst en 
inbreng. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notulist: Marja Janssen 
 


