
 

Notulen Jaarvergadering 31 maart 2022 

aanwezig: 25 personen, later meer i.v.m. aansluitende opening HoSeMa gedeelte en kijk les. 

 

 Opening: 19.05 uur  

Bianca v/d Berg, onze voorzitster  heet iedereen van harte welkom op onze jaarvergadering. Voor het 
eerst gehouden op ons eigen HoSeMa gedeelte, dat door onze leden al het HoSeMa Huisje genoemd 
wordt omdat het op een huisje lijkt.  

Notulen jaarvergadering 2021  (gehouden 15 maart 2021) 

De notulen zijn goedgekeurd zonder op- of aanmerkingen. Voor wie ze nog wil terug lezen, deze zijn 
terug te vinden op onze site www.hosema.nl  

 Financieel overzicht 2021 en verslag van de kascommissie. 

De Exploitatierekening 2021 en het Financieel overzicht/ meerjarig worden gepresenteerd en 
uitgelegd.  
 
De kascommissie werd dit jaar gedaan door: Inge Steeghs & Janneke Klopman 
 
Deze controle heeft in Sevenum plaatsgevonden 11 maart 2022, 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 2021” 
 
Het advies wordt door de leden overgenomen en het bestuur inclusief interim penningmeester wordt 
dechargeert voor het jaar 2021. 
 

We bedanken Inge Steeghs en Janneke Klopman voor de controle en gelukkig zijn ze bereid om het 
volgend jaar nogmaals te doen. Dank je wel!. 
Op ons verzoek wie volgend jaar wil aansluiten om zo een goede overdracht voor het jaar daarop te 
waarborgen reageert Cindy Austen. Cindy vraagt of zij nogmaals mag toetreden, dat mag. Dank je wel 
voor je aanbod en we maken er graag gebruik van.  
 

 Jaarverslag 2021 
 
 
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 en indien gewenst kunnen ze 
eerder aangeven te willen stoppen met hun bestuurstaak.  

Van de mogelijkheid om tussentijds te stoppen maken Jacqueline Versleijen en Jacky Pennings 
gebruik. Bedankt voor jullie  inzet voor het bestuur en zij krijgen een bloemetje uit handen van Bianca. 
Gelukkig blijven ze nog wel even betrokken bij onze vereniging. 

Jos Versleijen, onze Interim Penningmeester treedt nu we een opvolger hebben gevonden definitief 
af. Jos, een groot dank je wel voor al je inzet van de afgelopen jaren. 
 
Tot het bestuur, treden na het akkoord van de aanwezigen van de jaarvergadering toe: 
 

- Bart Spreeuwenberg, penningmeester en gaat op dezelfde basis werken als Jos 
- Nicole Bonants, algemeen bestuurslid met aandachtgebied Freerunning 

 
Nicole is aanwezig bij de jaarvergadering en stelt zich aansluitend kort voor . 
 
                        
Door deze goedkeuring van de algemene ledenvergadering blijft het bestuur aan tot ledenvergadering 
Februari / maart 2023.  
 
 

 Begroting 2021 (incl. contributiebeleid & toekomst) 
 
Contributie: 
 
De afgelopen 5 jaar hebben we de contributie niet verhoogd.  
Het bestuur stelt nu voor om de contributie met vijf euro per lid per half jaar te verhogen exclusief de 
Freerunners. We zijn een financieel gezonde vereniging en om dat zo te houden is het noodzakelijk 
om de vaste lasten die de afgelopen jaren zijn gestegen nu door te belasten naar de contributie.  
 
De Freerunners zijn hiervan uitgezonderd omdat deze leden in het verleden meer contributie betaalde 
en we dit gelijk willen trekken. De voordeelregelingen t.b.v. het beoefeningen van meerdere disciplines 
c.q. meer leden van het zelfde gezin lid blijven bestaan.  
 
Vraag: hoe is (verhoud zich tegenover) de contributie in vergelijking met andere turnverenigingen ? 
 
In vergelijking met andere turnverengingen zitten wij met onze contributie aan de lage kant. Dit is een 
bewuste keuze om het turnen voor iedereen betaalbaar te houden. 
 
Na de uitleg zijn de leden akkoord gegaan met de contributieverhoging. 
 
 
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  
 
Er zijn geen vragen. 
 

 
 Sluiting 

 
 
Bianca benoemt dat we trots zijn op het aantal jeugdleden die bij ons sporten. Dit jaar starten 
we weer met het visie traject om te kijken naar onze doelen/beleid voor de komende jaren. 
 
Om 19.40 uur  wordt de vergadering gesloten door Bianca met een oproep/uitnodiging voor 
“helpende handjes” om onze vereniging te ondersteunen in alle taken die er zijn. 
 
 Zoals altijd, wordt iedereen  bedankt voor zijn komst en inbreng. 
 Na de jaarvergadering volgen er kijklessen voor (ouders/belangstellenden) van  een 
gedeelte van de groepen Freerunners/Turnsters/Fit-mix en zijn er demo’s van onze 
Dansgroepen. Tevens is er een informeel samenzijn. Dit duurde tot ongeveer 21.30 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notulist: Marja Janssen 
 


