
CONCEPT Notulen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de

Christelijke Gymnastiek- en Sportvereniging Kracht & Vlugheid, gehouden op 17 september 2021

in “De Draai”.

Aanwezig: de bestuursleden Sabrina van der Graft, Margot van den Bor, Albert Oosterbroek en 16 leden.

Afwezig met kennisgeving: Monique Bleij, Hilda Keuning, Ilya den Dulk , Wil Wiecherink en jubilaris mevr. U.

de Bruin.

1. Opening

Albert heet alle aanwezigen welkom en speciaal de ereleden, leden van verdiensten en de dames achter de

bar die bij voorbaat worden bedankt voor de koffie-/theevoorziening. Het jaar 2020 was er een met

hindernissen. Met name door de lessen die niet konden worden gegeven vanwege Corona-maatregelen.

Patricia Kruijt had eigenlijk hier aan de bestuurstafel moeten zitten maar heeft het bestuur verlaten om

persoonlijke redenen. Albert hoopt dat de vergadering akkoord gaat met zijn voorzitterschap en opent

vervolgens de vergadering.

2. Notulen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering d.d. 18 september 2020

Een naam wordt gecorrigeerd en verder zijn er geen op- of aanmerkingen op de notulen. Deze worden

hiermee vastgesteld.

3. Ingekomen stukken, toelichting ter vergadering

Het ingekomen stuk van de kascommissie wordt behandeld bij punt 5. Een ingekomen brief van Ron

Breidenbach, die gericht is aan de ledenvergadering, wordt behandeld bij punt 9.

4. Jaarverslag 2020 Dagelijks Bestuur

Een naam wordt aangepast en verder zijn er geen op- of aanmerkingen op het verslag en wordt daarmee

vastgesteld.

5. Verslag kascommissie, mondeling ter vergadering

Albert leest de verklaring van de kascommissie voor. Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. De

commissie meldt een heldere en overzichtelijke inrichting van de boekhouding die nauwgezet worden

bijgehouden. Een punt van aandacht is de wijze waarop declaraties van leden worden geadministreerd.

Decharge wordt verleend.

6. Financieel overzicht 2020 & Begroting 2021

Albert geeft als penningmeester een toelichting op het financieel overzicht. Er zijn in 2020 veel opzeggingen

geweest waardoor er minder contributie is ontvangen. Een bedrag van 4.000 euro aan donaties betreffen de

ontvangen Corona-vergoedingen. De leiding is deels (op eigen verzoek) niet betaald, ook vanwege Corona.

De zaalhuur aan gemeente is niet betaald en wordt ook niet teruggevorderd. Dit is aan de hand van

afspraken tussen het Rijk en Gemeenten. Ook door de Bond is er korting op de contributie gegeven. Door de

komst van de digitale Nieuwsbrief is er minder uitgegeven aan De Brug. Adverteerders hebben 738 euro

opgebracht. Per saldo is in 2020 400 euro overgehouden.
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Exploitatie:

Ook de inkomsten aan zaalhuur derden is minder. Ook derden mochten niet binnen trainen. Normaal zou

De Draai ongeveer 11.000 euro aan inkomsten opleveren. Door Corona hebben we ongeveer 9.000 euro

gemist aan inkomsten. De vaste lasten liepen gewoon door. Er zijn geen bijzonderheden bij de uitgaven te

noemen.

Balans:

De Deen-actie heeft 1.250 euro opgeleverd en moet nog besteed worden. We hebben vanwege alle

onzekerheid rondom Corona nog niets willen aanschaffen. We houden het bedrag graag nog even apart

voor een goed bestedingsdoel. Vanaf dit jaar betaalt de leiding geen ziektekostenpremie meer. Er zit

voldoende in de pot om bij ziekte uit te betalen (het is geen spaarpot). Het eigen vermogen is iets

toegenomen. Kleine posten zijn niet opgenomen en direct verrekend.

Begroting 2021:

De contributie-inkomsten zullen ongeveer 15.000 euro minder zijn in 2021. Uitgaven blijven ongeveer gelijk.

Vergoedingen zullen mogelijk meevallen. Er is geen rekening gehouden met Corona-vergoedingen vanuit de

overheid. Deze worden normaliter niet begroot. Over Q4 2020 hebben we 3.000 euro vergoeding

ontvangen. En hetzelfde bedrag is voor Q1 2021 toegezegd. Ook is een aanvraag gedaan voor Q2 2021. Door

deze subsidies kunnen we financieel gezien het ledenverlies opvangen. Financieel is 2021 geen probleem.

Opbrengsten uit de verhuur van de zaal en kantine zullen minder zijn. Er zal een nadelig saldo volgen en dit

wordt van de reserveringen afgeschreven.

Verduurzamingsproject:

Tijdens de vergadering wordt een kostenoverzicht augustus/september 2021 uitgereikt en de inhoud wordt

door Albert toegelicht. In totaal is 16.000 euro aan subsidie gekregen. We hebben hiervoor wel een

btw-rekening moeten openen. Deze zal na afronding van dit project weer worden gesloten anders zouden

we btw moeten gaan heffen en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Resultaat: zonnepanelen, vloer- en

muurisolatie en nieuwe verwarming (regeltechniek modern en op afstand te besturen). Het kostte de

commissie erg veel moeite een bedrijf te vinden die de regeltechniek kon verbeteren. Het bedrijf HTTB

heeft dit uiteindelijk voor ons gedaan.

Vraag: complimenten voor wat er afgelopen jaar allemaal is gerealiseerd. Zonnepanelen konden eerst niet

worden geplaatst vanwege aanwezigheid hoge bomen bij de zaal? Antwoord: zonnepanelen zijn geplaatst

op het lage dak en kunnen daardoor voldoende zon vangen.

Vraag: kan de vloer in de kantine ook worden geïsoleerd ? Warmte komt op ooghoogte binnen en men

heeft vaak last van koude voeten. Antwoord: Mogelijk is dit nog niet realiseerbaar maar we nemen het

verzoek mee naar de commissie.

7. Benoeming Kascommissie 2021

Joop de Boer en Ria Brugman worden benoemd tot nieuwe leden Kascommissie. Janny van den Bor wordt

genoteerd.

8. Verslagen van de Commissies:

Er zijn geen op- of aanmerkingen op de verslagen van de verschillende commissies.

Vraag: sommige huurders van De Draai laten de kantine erg smerig achter. Is daar iets voor te bedenken?

Antwoord: we nemen deze vraag mee naar de commissie. Sowieso wordt De Draai niet een tweede keer

verhuurd aan mensen die de boel smerig achter laten.
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Vraag: is er een oplossing te bedenken voor het ontvangen van de Nieuwsbrief als je geen computer hebt?

Jenny meldt zich aan dat zij zal zorgen voor een aantal geprinte exemplaren en die in De Greep neerleggen.

Indien gewenst kan dit ook voor De Zoeker worden gedaan. Graag melden bij Jenny.

Er wordt ook een compliment gegeven voor de leesbaarheid en uitstraling van de digitale Nieuwsbrief. Er zal

worden gecheckt of de Nieuwsbrief ook standaard naar de Zaanse pers wordt gemaild.

9. Mededelingen van het bestuur

Albert bedankt alle commissieleden voor hun inzet en hoopt dat we straks weer meer kunnen organiseren.

De ontvangen brief van Ron Breidenbach wordt uitgereikt en de leden krijgen de tijd deze te lezen.

Vervolgens wordt de inhoud gezamenlijk doorgenomen. Antwoorden op de in de brief gestelde

vragen/stellingen:

● Aanbevelingen zijn deels opgevolgd. Het automatiseren van de financiële administratie zijn we nog

steeds van plan. Het bestuur bestaat echter maar uit 3 personen en we kunnen niet alles tegelijk.

We zoeken mensen die het bestuur komen versterken.

● Dat het bestuur uit 3 personen bestaat is statutair gezien geen probleem.

● Het bestuur heeft voor de zomervakantie (juli) via de Nieuwsbrief tijdig aangekondigd wanneer de

ledenvergadering zou gaan plaatsvinden.

● Grote uitgaven worden altijd aan de ledenvergadering voorgelegd. Zo ook de

verduurzamingsplannen.

● Het bestuur heeft besloten de leden in (het 2e kwartaal) 2020 te compenseren en hier reacties op

gekregen dat dit niet nodig is. Volleybal is een teamsport en werden extra benadeeld tijdens

Corona. De leden van het volleybal-uur hebben extra korting gekregen op de contributie (over het

3e kwartaal 2021).

● Ervaring leert dat nieuwe leden veelal met mond tot mondreclame worden geworven. Sinds de

lessen weer zijn gestart ontvangen we weer nieuwe aanmeldingen. (twee scholen hebben folders

ontvangen ter verspreiding)

● De leiding zorgt zelf voor aanvulling van de EHBO-kist. Kosten kunnen worden gedeclareerd. Alle

leiding is hiervan op de hoogte.

● Er wordt altijd een passende) oplossing gezocht bij langdurige ziekte. In dit geval is mw.

Breidenbach administratief op non-actief gezet en dit is per abuis vergeten te melden. Bij deze

gebeurt dat alsnog.

Het bestuur zal inhoudelijk reageren naar Ron Breidenbach zoals hierboven is weergegeven.

In overleg met de leiding is buiten getraind toen het mocht en tijdens de zomervakantie een

zomerrooster opgesteld. Het bestuur hoopt dat we vanaf nu ongestoord lekker kunnen blijven trainen.

Er is een nieuwe commissie gestart die werkt aan het updaten van de Statuten als gevolg van een

wetswijziging. Fred Phlippeau, echtgenoot van een lid, heeft zich naar aanleiding van een berichtje in de

Nieuwsbrief gemeld. Het bestuur vindt het fijn dat op een oproep positief is gereageerd. Fred heeft

ervaring met dergelijke zaken en samen met Joop de Boer en Albert Oosterbroek zorgt hij voor een

concept dat aan de leden zal worden voorgelegd tijdens de volgende ledenvergadering.

Het bestuur stelt voor een bingo door de Activiteitencommissie te laten organiseren voor de jeugd en

ouderen. De leden vinden dit een goed idee. De AC zal worden gevraagd de organisatie op zich te

nemen.

Er zijn positieve reacties binnen gekomen op de digitale Nieuwsbrief. Het bestuur stelt vast dat we

hiermee op de goede weg zijn. Liesbeth en Sabrina zijn nog niet formeel bedankt voor hun inzet v.w.b.

De Brug.
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Bestuurssamenstelling

Het bestuur heeft intern al afscheid genomen van Patricia als voorzitter. De vergadering gaat akkoord met

herkiezing van Albert Oosterbroek en Sabrina van der Graft voor een volgende periode. Er zijn op dit

moment 2 vacatures: voorzitter en bestuurslid (met automatiseringskennis). Albert geeft aan dat hij

waarschijnlijk niet de gehele bestuursperiode zal aanblijven. Er zal aanvulling moeten komen. Zonder

bestuursleden kan de vereniging niet draaien. Het voortbestaan van K&V staat op het spel! Het bestuur

doet een dringend beroep op de leden. Er zal in de Nieuwsbrief extra aandacht worden besteed aan de

zoektocht naar bestuursleden. Het persoonlijk benaderen van mensen werkt vaak goed en de

gewetensvraag: zou je het niet erg vinden als de club verloren gaat?

We hebben dit keer 3 jubilarissen: Gonny Meertens (ook ex-bestuurslid) is 25 jaar lid, Ursula de Bruin al 50

jaar lid maar niet aanwezig en Jeanine de Wit al 60 jaar lid. De dames ontvangen een speldje van Albert en

bloemen van Sabrina.

10. Rondvraag

Vraag: klopt het dat onze statuten een fusie met een andere club onmogelijk maakt? Antwoord: nee, dat

klopt niet.

Vraag: wat doet K&V met leden die niet gevaccineerd zijn? Antwoord: we hebben geen apart beleid en

volgen landelijke richtlijnen en ontwikkelingen.

Vraag: op de website staan mogelijk nog oude adressen. Kunnen die worden verwijderd? Antwoord: we

zullen de website nog eens goed doornemen maar constateren op het eerste oog geen onjuistheden bij

contactgegevens.

Vraag: kan de naam van het lesuur 65+ blijf fit veranderd worden in 65+ blijven bewegen. Antwoord: dat zal

worden aangepast.

De aanwezigen danken het bestuur en het bestuur ontvangt het applaus.

11. Sluiting

Vergadering wordt door Albert gesloten met de mededeling dat de volgende ledenvergadering hopelijk

gewoon in maart 2022 kan plaatsvinden.
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