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Notulen algemene ledenvergadering       
Donderdag 30 september 2021, Geuzenkwartier 

 

 

1. Opening. 

Lisette verwelkomt iedereen op onze 88e jaarvergadering van Sport Vereent 

en bedankt iedereen voor het komen naar de jaarvergadering in deze, nog steeds, moeilijke tijd met 

corona. 

Ten eerste heette we onze nieuwe trainsters Liza en Meike van harte welkom in onze vereniging. Zij 

gaan samen de woensdag middag lessen in Cluster Voorn, Langerak op zich nemen.  

Meike kon helaas niet aanwezig zijn, Liza wel, zij stelt zichzelf voor aan de aanwezigen.  

Aanwezig: 5 bestuursleden  

Aanwezig: 18  leden/vrijwilligers/leiding  

Afmeldingen; 5 jubilarissen / 9 vrijwilligers/leiding 

 

2. Ingekomen post 

Er zijn geen ingekomen poststukken.  

 

3. Notulen jaarvergadering 10 september 2021 

Opmerking 1:  

Bij de opening is een foutief gespelde naam: Corrie Mathijsen – Kokke is correct.  

Verder geen opmerkingen.  

Het jaarverslag wordt na aanpassing goedgekeurd.  

 

4. Financieel jaarverslag 2020 

De aanwezigen hebben geen opmerkingen.  Financieel jaarverslag word goedgekeurd.  

 

5. Verslag kascommissie 2020 

De kascommissie gaat akkoord met het verslag. Er wordt decharge verleend, waarvoor applaus.  

 

6. Begroting 2021 

Zie voor de toelichtingen de inhoudelijke stukken bij dit agendapunt.  

Er zijn hierover geen inhoudelijke vragen. Hierbij stelt Henri de begroting voor 2021 vast, deze wordt 

goedgekeurd.  

 

7. Benoeming kascontrole 

De huidige kascommissie stelt zich weer beschikbaar en is bereid om de controle uit te voeren voor 

het kalenderjaar 2021 

- Dinie Weijman  

- Thijs Manten 

 



8. Bestuurssamenstelling 

Voorzitter       Vacature (*) 

Secretaresse       Pam van Woudenberg 

Penningmeester      Henri Huijting  

Lid PR en communicatie      Lisette Oudhof  

Algemeen bestuurslid      Sylvia van Woudenberg 

Algemeen bestuurslid met technische zaken    Vincent geluk 

 

9. Jaarverslagen 2020 

- Bestuur 

Ria merkt op dat zij verrast was dat er een stukje van Turn4U in stond. Zij vindt dat wij als Sport 

Vereent wel de verbinding met Turn4U hebben, maar ervaart dit als eenrichtingsverkeer.   

Turn4U noemt ons namelijk niet in hun jaarverslag.  

Vincent legt uit dat de intensiteit van de samenwerking sinds maart 2021 wat lager ligt met Turn4U 

vanwege corona. Er is gesproken met Turn4U en de samenwerkingsplannen gaan over het delen van 

de zaalhuur, gezamenlijke scholingen en clinics met sponsorgeld.   

Er is al contact met het bestuur van Turn4U om het op te pakken omdat er ook sponsorgeld voor is.   

Jolanda geeft aan dat er ook een instuif is geweest in de vakantie en dat daar echt wel leden op af 

komen van SV.  

Daarbij is het inderdaad de bedoeling dat er een scholing komt.  

 

Ria kijkt er echt naar uit dat er een scholing komt of clinics voor leden, dan merken wij er als SV ook 

iets van, zij vindt het nu nog lastig omdat zij de verbinding nog niet zo sterk voelt.  

  

Na uitleg wordt het jaarverslag bestuur goedgekeurd.  

- Technische commissie  

Laura geeft uitleg over het verslag: 

Door corona is er afgelopen jaar veel afgezegd, er zijn geen finales van wedstrijden geturnd. Wel zijn 

we blij dat we alles wat we wél hebben kunnen doen afgelopen jaar, met elkaar hebben opgepakt. 

De schouders zijn er gezamenlijk onder gezet en alle activiteiten zijn zo goed mogelijk uitgevoerd 

Vincent vraagt aan de TC hoe zij de corona periode hebben ervaren.  

Ria (trainster) : We hebben ons aan de regels gehouden en dat kon niet anders. Kijkt er met een 

goed gevoel op terug, ondanks de gekke pandemie.  

Dinie (Lid) : Wil graag laten weten dat zij de buitentrainingen als erg leuk heeft ervaren. Heel fijn dat 

dit als vereniging als oplossing wordt georganiseerd.   

Thijs (vrijwilliger) : Is een paar weken parkeerwacht geweest bij de buitentrainingen. Merkte echt 

dat de buiten trainingen toch een verbinding hield binnen de leden en trainers.   

Emma (trainster ): Vindt het goed dat wij als bestuur de keuze aan de leiding hebben gelaten, of dat 

zij de zaal in gingen zodra het mocht, of toch op een later moment de zaal in en nu nog 

buitentrainingen blijven doen. Vanwege nog niet (volledig) gevaccineerd en het risico op besmetting.   

Bo (trainster) : Vindt dat het bestuur de leiding goed tegemoet is gekomen qua vergoedingen. Heeft 

ook van ouders te horen gekregen dat ze het netjes vonden dat ze een bepaalde periode niet hoefde 

te betalen aan contributie.   

Laura (trainster) : Denkt wel dat de meeste leden/ouders het niet helemaal door hebben gehad dat 

ze niet hoefde te betalen.  

Er komen toch wel veel vragen en opmerkingen via de info mail binnen:  



Als er opmerkingen zijn van ouders/leden dan hebben zij vaak de informatie niet gekregen of 

gelezen.  

Er zijn wel opmerkingen geweest dat een buiten training niet een hele vervanging is voor turnlessen 

binnen. Daarbij was het ook op een andere dag en tijd dan normale les, dit was soms lastig voor 

ouders.  

Ans (ledenadministratie) : Voor ons gevoel hebben wij weinig opzeggingen gehad ten opzichte van 

andere verenigingen. Dat is fijn om te horen. Geeft toch ook wel aan dat wij goed met de crisis zijn 

omgegaan.   

Hans (Ere voorzitter) : Geeft aan dat wij het als bestuur en TC knap gedaan hebben.  Dank daarvoor.  

 

Dank voor alle opmerkingen.  

Het jaarverslag wordt goedgekeurd.  

 

- Jeugdcommissie  

Helaas zijn er vanwege corona in het hele jaar van 2020 geen activiteiten gepland. Er is vanuit de 

jeugdcommissie wel geholpen met de buitentrainingen.  

Het jaarverslag wordt goedgekeurd.  

 

10. Huldiging jubilarissen  

Aanwezig:  

Jolanda van der Linden        50 jaar lid. 

Laura Hofman         40 jaar lid.  

Jel Vallen - Hollart        40 jaar lid.  

Nel Rietveld – de Koning       35 jaar lid.  

Dinie Weyman - van Lunteren       30 jaar lid.  

Anja Geluk - Dirks       20 jaar lid.  

Isabel van Soest       15 jaar lid.  

 

Afwezig:  

Marian Ockeloen         50 jaar lid.  

Anouk Reniers        20 jaar lid.   

Amber van Wijnen       15 jaar lid.  

Justin Ritzer         10 jaar lid.  

Sanne van Wijnen        10 jaar lid.  

Dante Koks        10 jaar lid.  

 

De jubilarissen worden eervol toegesproken door hun leiding of door een van de overige 

bestuursleden. 

Daarnaast viert Bo van Woudenberg haar 10 jarige jubileum voor les geven. Bo wordt gefeliciteerd 

met het behalen van haar jubileum.  
 

 

 

 

 

 

 

 



11. Wat verder ter tafel komt  

 

- Nieuw ledenpakket:  

De KNGU heeft het huidige contract met oude bedrijf beëindigd. Als vereniging kreeg je de keuze 

tussen 2 andere bedrijven / leveranciers.  Als vereniging hebben wij gekozen voor het AllUnited 

pakket. Daarvoor bedanken we Ans voor het vele werk daaraan. Wij beseffen de grote hoeveelheid 

werk en tijd dat hiermee gemoeid gaat. Alle dank en respect!   

Ans ervaart het nieuwe pakket als een verbetering. Het is veel professioneler en heeft heel veel 

opties, die allemaal nog ontdekt moeten worden, waardoor het nu nog moeilijk mee te werken is. Ze 

heeft er vertrouwen in dat dit eenvoudiger wordt naarmate het vaker gebruikt wordt.  
  

Opmerking Jolanda: We krijgen van andere verenigingen te horen dat wij als vereniging echt voorop 

lopen en dat andere verenigingen bij Ans komen voor vragen over het ledenpakket. Dat is een mooi 

compliment.  

We hebben nu ook een app met ledenlijsten die bijgehouden kunnen worden, dan komt het meteen 

bij Ans in de ledenadministratie wat minder administratie moet gaan geven.  
  

Sinds de start van het nieuwe seizoen zijn er enorm veel aanmeldingen voor nieuwe leden, het aantal 

is bijna niet bij te houden. Ans denkt dat er bijna wel 100 nieuwe aanmeldingen zijn voor nieuwe 

leden, met daarbij dus nu ook volle wachtlijsten. Een mooie ontwikkeling, al is het even veel 

administratief werk. 

 

- Informatieboekje:  

Henny Manten heeft jarenlang voor de vereniging het informatieboekje gemaakt. Zij heeft nu 

aangegeven hiermee te willen stoppen.  

Dank Henny voor je jarenlange vrijwilligerswerk binnen Sport Vereent.  

 

- Nieuwe website SV:   

Er is een nieuwe website waarmee we (in de toekomst) ook een directe link naar het zelf aanbrengen 

van wijzigingen in het ledenpakket mogelijk is. De nieuwe website is eenvoudig van opzet en er 

wordt meer aandacht besteed aan een veilig sport klimaat (VSK). De opzet van de nieuwe site en 

nieuwe werkwijze vindt plaats in nauwe samenwerking met Patrick Bals en Laura Hofman.    

Dank jullie wel!   
  

- Veilig sport klimaat:  

We zijn gestart met het opstellen van beleid en er zijn ‘gedragsregels’ met elkaar vastgesteld.   

Karen Gantevoort-Bals en Corrie Arreman zijn onze vertrouwenscontactpersonen. Een van de 

belangrijke aanscherpingen in het beleid is dat we niet alleen bij aanvang van het lesgeven een VOG 

van de trainers vragen, maar elke 3 jaar. In 2022 zullen we starten met actieve inbedding van het 

beleid in de praktijk zodat dit belangrijke onderwerp regelmatig terugkeert onder bestuur, trainers, 

leden en ouders.  

 

- Missie en Visie:  
Met elkaar is de missie en visie van de vereniging opnieuw besproken en aangescherpt.  
 

 

 



12. Rondvraag 

Wil Hofman wil graag laten weten dat de grote clubactie zo goed loopt, terwijl nu eigenlijk alles 

digitaal is. Er zijn nu al ongeveer 800 loten verkocht. Een compliment vanuit alle aanwezigen voor dit 

mooie resultaat.  

Ria wil het bestuur bedanken voor het belangeloze werk wat wij voor de vereniging doen en voor de 

TC. 

13. Sluiting 

Lisette sluit de vergadering en bedankt iedereen voor hun komst.  


