CONCEPT Notulen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Christelijke Gymnastieken Sportvereniging Kracht & Vlugheid, gehouden op 1 april 2022
Aanwezig: de bestuursleden Albert Oosterbroek en Margot van den Bor en ongeveer 22 leden aanwezig
Afwezig met kennisgeving: Sabrina van der Graft, Monique Bleij
1. Opening
Het bestuur heet allen aanwezigen welkom en bedankt de ongeveer 22 leden voor hun aanwezigheid.
Jammer dat de overige leden er niet zijn. Afgelopen jaar was wederom een Corona-jaar. Het heeft ook dit
jaar leden gekost, maar we beginnen weer een beetje op te krabbelen. Het bestuur hoopt komend seizoen
Corona-vrij te blijven en dat iedereen gezond blijft. Dit is ook goed voor de vereniging. Ook worden de
ereleden, leden van verdiensten, de leiding en de gewone leden en onze gast Fred Phlippeau voor het
behandelen van agendapunt 9 “Statuten” welkom geheten. We zullen waarschijnlijk niet helemaal de
agenda volgen.
2. Notulen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering d.d. 17-09-2021
Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen en worden vervolgens vastgesteld.
3. Ingekomen stukken, toelichting tijdens vergadering
Het ingekomen stuk van de kascommissie wordt behandeld onder agendapunt 5.
4. Jaarverslag 2021 Dagelijks Bestuur
Opmerking van aanwezige: er is weinig gegymd maar wel veel werkzaamheden verricht. Het verslag wordt
goedgekeurd.
5. Verslag Kascommissie, toelichting tijdens vergadering
Het ingekomen stuk wordt voorgelezen. De Kascommissie heeft geen onregelmatigheden kunnen constateren. De
vergadering verleent decharge. Opmerking van de Kascommissie: punt blijft dat er nog steeds een handmatige
boekhouding wordt gevoerd. Er is in 2021 een start gemaakt met het digitaliseren van de boekhouding maar door
het vertrek van de 2e Penningmeester is dat niet afgemaakt. Het bestuur zoekt iemand met kennis van zaken om
de digitale boekhoudstructuur in te richten. Het werken met een digitaal programma is geen probleem.
6. Financieel overzicht 2021 & Begroting 2022
Het financieel overzicht en begroting 2021 worden behandeld door de Penningmeester. Ondanks Corona hebben
wij een voordelig saldo kunnen realiseren. Dit komt o.a. door het opheffen van een aantal lesuren, Covid-subsidie,
niet uitgekeerde vergoedingen, minder bondscontributie, maar ook de zaalhuurkorting van de gemeente
Zaanstad heeft daaraan bijgedragen. De ontvangen Covid-subsidie moet nog definitief worden vastgesteld in
2022. Het positief saldo wordt toegevoegd aan het vermogen.
Er zijn geen vragen over het financieel overzicht of de begroting.
Exploitatie van de Greep: minder inkomsten uit verhuur. Uitgaven: post die opvalt is gas/water/licht die lager is
dan vorig jaar. Reden: aanschaf zonnepanelen. Het verduurzamen heeft € 26.000,- gekost en we hebben
€ 12.965,- aan subsidie ontvangen. Daarvoor diende een BTW rekening te worden geopend, die ook nu weer
wordt gesloten. De hele verduurzaming heeft slechts € 8.500,- gekost.
Vraag: hoe zit het met contact leveranciers gas/energie? We hebben nog een vast contract voor 2 jaar. Het is
moeilijk om het energieverbruik en kosten nu goed in te schatten.
Balans. Bijzonderheden: fonds voor ziekteverzekering leiding wordt nu niet gevuld met premies, Kampcommissie
heeft € 1.300,55. Zij hadden een eigen bankrekening en spaarrekening. Dit was eerder niet meegenomen in

rekening van K&V. Het hebben van deze eigen rekening kost geld en we hebben hierop bespaard door deze (in
overleg) op te heffen.
Begroting: contributie wordt nu begroot aan de hand van het ledenaantal. Het ledenaantal is dalende en daar
houden we rekening mee. We houden nooit rekening met opbrengsten van ‘acties’. De bondscontributie zal
dalen. We komen dit jaar € 7.450,- te kort. In 2022 komt er geen contributieverhoging en het tekort komt ten
laste van het eigen vermogen. Het bestuur doet een verzoek aan de ledenvergadering om per 1 januari 2023 de
contributie te verhogen met € 2,50 of € 3,- per kwartaal.
Van de leden komen enkele opmerkingen en bezwaren: mensen hebben het al zwaar. Wat als we meer leden
krijgen dit jaar? Mensen met minimum inkomen kunnen bijdrage vragen voor jeugd aan gemeente via een fonds,
maar dat is niet voor ouderen met alleen een AOW-uitkering, als het maar niet meer is dan 10% verhoging.
Er wordt gestemd. De ledenvergadering gaat akkoord onder protest van twee leden.
Toegevoegd agendapunt (jubilarissen)
Zes leden hebben een jubileum. Heel bijzonder zijn de 70- en 80-jarig jubilea. Met een applaus en bos bloemen
krijgen de jubilarissen een speldje uitgereikt en worden op de foto gezet.
25 jaar lid – Wil van Koolwijk
40 jaar lid – Ellen van Amsterdam
60 jaar lid – Wil de Bruijne, Hennie Bakker
70 jaar lid – Wil Wiecherink
80 jaar lid – Hendrike v.d. Ham
7. Benoeming Kascommissie 2022
Ria Brugman blijft lid van de Kascommissie. Karin Borst vervangt Joop de Boer. Janny van den Bor is reserve.
8. Verslagen diverse Commissies:
Alle verslag zijn dit jaar kort, ook vanwege Corona. Er zijn geen vragen of opmerkingen. De verslagen worden
goedgekeurd. Alle Commissieleden worden bedankt voor hun inzet.
9.
Statuten
De statuten zijn aangepast aan de nieuwe wettelijke eisen. Joop de Boer en Fred Phlippeau geven een
toelichting. In 2020 heeft de Kamer een nieuwe wet aangenomen en officieel in werking getreden per 1
juli 2021. Voor verenigingen betekent dit dat zij meer gelijk worden gesteld aan het besturen van B.V. ’s
en N.V’s. De KNGU heeft voorbeeld-statuten geschreven en daar heeft K&V gebruik van gemaakt.
Wezenlijk anders is dat er bepalingen moeten zijn opgenomen wat als er geen bestuurders meer zijn. En
dit is niet geheel ondenkbaar in geval van K&V. Een Continuïteitscommissie moet opgericht worden. Zij
hebben dan alle bevoegdheden gelijk aan bestuursleden. Jaarlijks zal er een Continuïteitscommissie
benoemd worden (net zoals gebeurt met de Kascommissie).
Er wordt ingegaan op belangrijke elementen in de statuten. Opmerking van de ledenvergadering: het is
bijzonder dat een niet lid hieraan heeft meegewerkt. En het was zware kost om te lezen.
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Er is nog aantal vragen die aan notaris gesteld moeten worden. De kosten van de notaris zijn nog niet
opgenomen in de begroting 2022. We zoeken drie commissieleden voor de Continuïteitscommissie, dat
komt in de Algemene Ledenvergadering 2023 aan de orde. Vraag: wie zijn de wettelijke
vertegenwoordigers van jeugdleden? Antwoord: ouders of voogd en is wettelijk bepaald. Opmerking: het
woordje ‘club’ bij het noemen van verschillende soorten leden moet eruit gehaald worden. Voor het
overige geen opmerkingen over de inhoud van het voorlegde ontwerp. De ledenvergadering gaat
akkoord. Bij de notaris wordt vereniging vertegenwoordigd door Albert Oosterbroek en Joop de Boer gaat
als lid mee. Joop, Fred en Albert worden bedankt voor hun inzet bij dit project en ontvangen een
bloemetje.
10.
Mededelingen van het bestuur
Er zijn diverse vragen geweest of de onderlinge wedstrijden in april nog door gaan. Deze gaan helaas toch
niet door vanwege Corona en voorbereidingstijd die er nu niet is.
Wil van Koolwijk stopt met Wedstrijdsecretariaat. Haar taak wordt overgenomen door Bob Zwaal.
De vereniging stopt per 1 juli 2022 met het verhuren van De Greep in de weekenden. Reden: Albert heeft
dit lang genoeg voor de vereniging heeft gedaan en wil niet meer in het weekend komen controleren en
het kost veel tijd. Uitzondering kan zijn een feestje georganiseerd door een lid of vereniging zelf, maar
altijd in overleg. Doordeweekse activiteiten gaan gewoon door. Opmerking: heel blij want er waren altijd
veel klachten over schoonmaak. Ook nu nog wel last van smerig achterlaten door huurders. Albert wordt
bedankt voor zijn inzet in de afgelopen jaren.
11.
Samenstelling Bestuur
Er zijn 3 bestuursleden en zij houden de vereniging draaiende en dat is niet ideaal. We hebben geen tijd
over om er iets bij te doen. Het besturen kost niet veel tijd (afhankelijk van je functie), maximaal 5 uur in
de maand. Oproep aan de ledenvergadering: kijk op je afdeling, pols eens wat mensen en geef namen aan
ons door.
12.
Rondvraag
Vraag: is er een rouwkaart ontvangen van lid van verdienste Jan van de Molen. Antwoord: nee. Er wordt
in administratie gekeken naar een telefoonnummer om contact op te kunnen nemen met familie.
De ledenvergadering bedankt het bestuur met een applaus.
13.
Sluiting
Het bestuur sluit vergadering om 21.35 uur.
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