Verslag JAL 15-3-2019

Notulen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Christelijke Gymnastieken Sportvereniging Kracht & Vlugheid, gehouden op 15 maart 2019 in “De Draai”.
Aanwezig:

de bestuursleden Albert Oosterbroek, Joop de Boer, Ihsan Cengis en Sabrina van der
Graft; ca 40 leden.

1. Opening
Voorzitter Albert Oosterbroek opent de vergadering en heet allen welkom, in het bijzonder de ereleden
Hennie Bakker, Hendrike v.d. Ham, Rina Schijf, Wil Wiecherink, Wil van Koolwijk, Eltjo Lanting, André
van de Berg en de leden van verdienste Monique Bleij, Gonny Meertens, Ilya den Dulk-Slingerland, Siem
Schijf en Kees Jonker.

Algemene terugblik namens het bestuur:

In vergelijking met 2017 was 2018 een “rustig” jaar afgezien dan van de toenemende zorg om de
invulling van een aantal vitale (bestuurs-)functies. Zie verder agendapunt 9.
Ook in 2018 zijn er diverse wisselingen in leiding geweest. Gelukkig draait alles naar behoren maar het
leiderscorps kan nog altijd versterking gebruiken. Op dit moment zijn we in het bijzonder op zoek naar
leiding voor (Groot-)ouder & (Klein-)kind, maar ook bij de selecties is versterking nodig om de
continuïteit te waarborgen.
Het aantal leden is ten opzichte van 2017 stabiel, we zitten rond de 520 leden.
Er is door veel (jeugd-)leden met succes deelgenomen aan de diverse wedstrijden. Een overzicht van
de resultaten is opgenomen in het hoofdstuk “Technisch Wedstrijdverslag 2018”.
Het bestuur is ingenomen met de activiteiten die de verschillende vaste commissies hebben ontplooid.
Het jaarverslag geeft een uitgebreid overzicht van hun activiteiten.
2. Notulen Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering d.d. 16-3-2018
De Notulen worden ongewijzigd vastgesteld met dank aan de opsteller, Joop de Boer.

3. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken

4. Jaarverslag 2018 Bestuur
Het Jaarverslag van het Bestuur over 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

5. Verslag Kascommissie
De Kascommissie, bestaande uit Janny van den Bor en Jeanine de Wit, heeft de Jaarrekening
gecontroleerd en geen onregelmatigheden geconstateerd. De Commissie adviseert het Bestuur
decharge te verlenen. Dit advies wordt met algemene stemmen overgenomen.
6. Financieel Overzicht 2018 en Begroting 2019
Penningmeester geeft een korte toelichting op de gepresenteerde overzichten. Belangrijkst is dat we in
plaats van het geraamde tekort het boekjaar hebben afgesloten met een positief resultaat: + €2.030,-.
Oorzaak: er is iets meer contributie ontvangen en anderszijds waren de uitgaven voor “Vergoedingen”
lager dan begroot.
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“De Greep” : de hoge kosten voor onderhoud zijn veroorzaakt door de vervanging van een defecte
afwasmachine en een reparatie aan het verwarmingssysteem (n.a.v. een vraag hierover: deze reparatie
zal geen effect hebben op het gasverbruik).
De OZB is fors hoger, ons bezwaarschrift is verworpen omdat de gemeente er inmiddels achter is
gekomen dat De Greep géén bouwval is. Uiteindelijk valt er toch een mooi saldo te noteren: + € 4.711,Vanuit de leden komen nog de volgende opmerkingen:
• de opbrengst van SponsorKliks zou veel hoger kunnen. Graag een “gebruiksaanwijzing” maken.
• zou het lonen zonnepanelen te plaatsen? Antwoord: is ooit uitgerekend, de opbrengst zou
gering zijn gezien de ons omringende bomen. Het bestuur zegt toe dit nogmaals te
onderzoeken (inclusief de mogelijkheid de bomen te rooien)
• Lichten branden vaak onnodig. De leiding (en overige gebruikers van De Greep) hierop
aanspreken. Overigens: alle waardering voor de Commissie De Greep voor het vervangen van
de verlichting in de zaal.
De Begroting 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.
7. Benoeming Kascommissie 2019
In 2018 bestaat de Kascommissie uit Jannie van den Bor en Wil van Koolwijk-Slingerland.
Adrie Keuning is reserve.
8.

Onderdelen van het jaarverslag:
• Technisch Wedstrijdverslag: een enkele foutje: 3 4de plekken zijn niet meegeteld. Het totaal van de
medailles is 54 (niet 51).
Ter vergadering meldt zich een nieuwe Wedstrijdsecretaris! Wil van Koolwijk is bereid deze functie te
vervullen!!!
• Commissie “de Greep": geen opmerkingen (behalve de hiervoor reeds gemeld lof)
• Activiteitencommissie: geen opmerkingen. Nog niet bekend waar en of Het Hemelvaartkamp dit jaar
zal plaatsvinden
• Redactie “De Brug”: geen opmerkingen.
• Vertrouwenscommissie
• PR: de PR kampt nog steeds met “personeelstekort”. Het bestuur roept de leden op zich aan te sluiten
bij deze voor de vereniging zo belangrijk commissie!

9. Mededelingen van het bestuur
Albert heeft verleden jaar aangekondigd dat dit zijn laatste jaar is als voorzitter van K&V. Pogingen om
een nieuwe voorzitter te vinden zijn tot voor kort tevergeefs geweest. Echter, dank zij een tip van Janny
van den Bor zijn wij in contact gekomen met een zeer geschikte kandidaat: Patricia Kruijt. (Patricia is
aanwezig!) Patricia wil een aantal vergaderingen bijwonen en dan een beslissing nemen.
De voltallige vergadering gaat op voorhand akkoord met de benoeming van Patricia tot nieuwe
voorzitter als zij na deze “proefperiode” – besluit de functie te willen vervullen.
Voor het eerst in de ruim 100-jarige geschiedenis van K&V dat een vrouw de club gaat leiden!!!. En
terecht: het ledenaantal bestaat voor zo’n 90% uit vrouwen.
Nog niet al onze problemen zijn opgelost: we moeten nog op zoek naar een tweede secretaris en een
tweede penningmeester.
Wel hebben we aanvulling voor de functie “Ledenadministrateur” en -sinds vanavond- een
Wedstrijdsecretaris.
Wedstrijden: de eerstvolgende wedstrijden zijn op 13 april (Ringen), 19 mei Toestelkampioenschappen)
en 25 mei (Onderlinge wedstrijden). Een ieder is welkom deze wedstrijden bij te wonen!.
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Samenwerking CCO: sinds 2018 voert het bestuur gesprekken met onze zusterorganisatie “CCO”. Doel
is niet een fusie o.i.d. maar samenwerking op een aantal gebieden zoals activiteiten en trainingen voor
leidinggevenden.
Jubilarissen:
25 jaar lid: Sylvia Carteaud, Ieke v.d. Dongen, Yathi Hadiyai en Eltjo Lanting
40 jaar lid: Ilya den Dulk-Slingerland
De aanwezige jubilarissen krijgen de hierbij horende versierselen opgespeld! En natuurlijk voor allen
een bloemetje.
Tot slot spreekt Joop de Boer namens het bestuur lovende woorden tot de aftredende voorzitter. Hij
prijst hem voor z’n nuchtere aanpak, z’n gigantische kennis, z’n niet aflatende inzet voor de vereniging
en de prettige samenwerking. Met instemming van de gehele vergadering wordt Albert Oosterbroek
benoemd tot Erevoorzitter. Joop de Boer overhandigt hem een Oorkonde waarin dit is vastgelegd en
het geheel wordt bezegeld met bloemen en een daverend applaus!
10. Rondvraag
Op de agenda stond deze keer niet vermeld dat we na afloop zouden kienen. Het bestuur wil deze
activiteit toch echt los zien van de vergadering en heeft zelf part nog deel aan de organisatie daarvan.
Echter, omdat het DB geen principiële bezwaren heeft tegen Het Kienen en een aantal mensen de
gebruikelijk oproep toch heeft gemist, zal het bestuur het bij deze eenmalige oprisping laten.
De AC neemt op zich deze activiteit volgend jaar te organiseren!
Tot slot spreekt Wil van Koolwijk een dankwoord uit voor het bestuur, Hennie Bakker betrekt hierbij
alle commissies, de leiding en de voorturners.

maart 2019,
Joop de Boer, secretaris
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