
Notulenjaarvergadering 8 maart 2018         

 

Aanwezig: 16 ouders + Kader 

 

Opening: 

Onze voorzitter, Bianca v/dn Berg, heet iedereen van harte welkom. 
De lage opkomst van onze ledenvergadering in de afgelopen jaren, zien wij als een teken 
van vertrouwen van de ouders, dat wij het goed doen. 
 
Aansluitend een optreden van onze selectiegroep Dans, een mooi optreden dat wordt 
beloond met een welverdiend applaus. De selectiegroep gaat hierna weer naar huis, gezien 
het tijdstip van de vergadering. 
 
Notulen jaarvergadering 2017 

De vorige jaarvergadering werd gehouden op 23 maart 2017, de notulen hiervan zijn 
goedgekeurd. 
 
Jaarverslag 2017 
 

Via een PowerPointpresentatie is het jaar doorgenomen, een korte opsomming: we hebben 
ons 10-jarige jubileum gevierd, onze 1e wedstrijd in Panningen georganiseerd, veel 
gewonnen op de wedstrijden en de samenwerking gezocht o.a. met H.Z.P.C en Ruiter clubs 
Sevenum en Lottum, (Voltige) en ons kader heeft veel scholingen gevolgd en met een 
diploma afgesloten. 
 
 
Financieel overzicht 2017 
 
De Exploitatierekening 2017 en het Financieel overzicht/ meerjarig worden gepresenteerd en 
uitgelegd.  
 
De kascommissie werd dit jaar gedaan door: Paul Hermans en Cindy Austen. 
Dit heeft plaatsgevonden op 28 februari 2018, 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 2017” 
 

Het advies wordt door de leden overgenomen en het bestuur inclusief interim 
penningmeester wordt dechargeert voor het jaar 2017. 
 
 
 



 

 

 

Voor onze kascommissie 2019 is een vacature ontstaan doordat Paul Hermans heeft 

aangegeven dit volgend jaar niet te kunnen verzorgen. Wij danken haar voor haar inzet. 

Vivian op den Kamp heeft aangegeven dat zij volgend jaar de kascommissie wil doen, waar 

voor onze dank. Hiermee is samen met Cindy Austen onze kascommissie compleet. 

 

Update accommodatie 

William, (bestuurslid) laat de laatste versie van de ontwerptekening voor het turngedeelte in 

de Kruisweide zien. Dit ontwerp is nog onder voorbehoud aangezien de gesprekken met de 

Gemeente hierover nog lopen. Hoe het totale financiële plaatje eruit gaat zien voor de 

Gemeente en HOSEMA is nog niet bekend. De door de aanwezige gestelde vragen zijn 

beantwoord.  

Bestuursverkiezing  

Volgens schema stelt ieder bestuurslid zich iedere 3 jaar verkiesbaar, dit jaar zijn 

herkiesbaar en hebben zich herkiesbaar gesteld: 

Jacqueline Versleijen  
Jacky Pennings  
Kevin van den Bekerom  
Bianca van den Berg (Voorzitter) 
 
De leden kiezen unaniem voor de herbenoeming van bovengenoemde bestuursleden.  
 
Vanuit de ondersteuning van het bestuur, stopt Resie Coenders. 
Zij verzorgde onze ledenadministratie, wij bedanken haar voor haar inzet als 
ledenadministrateur. Resie blijft als vrijwilliger verbonden met HOSEMA. 
 
Begroting 2018 
 
Deze cijfers zijn doorgenomen en laten zien dat we dit jaar weer een activiteit willen 
organiseren voor onze leden. Verder gaan we een aantal taken uitbesteden aan derden. Dit 
ter ontlasting van het bestuur.  
 
Contributiebeleid 
 

KNGU heeft de afdracht miv 2018 voor jeugdleden verhoogd met 60 cent per jaar.   
Afdracht per jeugdlid: 21,40€ per jaar (was 20,80€) 
In 2016 is het contributiebeleid van HOSEMA transparant gemaakt zodat leden inzichtelijk 
hebben wat er afgedragen moet worden en indien KNGU verhoogd dit 1 op 1 doorgezet kan 
worden. Dit zal dus ook met bovenstaande verhoging gebeuren miv 2e helft seizoen 
2017/2018, per 01/02/2018. 
 
 
 
 
 



 
 
Ledenaantallen  

 
In januari 2016 hadden we 289 sportende leden, dit aantal is gegroeid in 2017 naar 356. 
Het aantal kader leden is gegroeid van 29 naar 36 kaderleden. 
 
Vooruitblik seizoen 2018/2019 

 
Stabiliseren van de ledenaantallen, Focus blijft op kwaliteit van trainingen en verder opleiden 
van kader en juryleden. 
Verhuizing naar vaste locatie binnen Kruisweide. 
Samenwerken met andere partijen daar waar kan en het een meerwaarde brengt voor alle 
partijen. 
Turnen: ingezette lijn voortzetten en blijven focussen op kwaliteit. 
Dansen: terug naar 3 groepen en meer ambitie voor optredens en wedstrijden. 
Freerun: handhaven huidige groepen en verder ontwikkelen speed trials. Indien 
accommodatie het toelaat uitbreiding met kids groep in Sevenum. 
 
Rondvraag 

Vraag: 

Worden er oefenwedstrijden met omliggende turnverenigingen georganiseerd? 

Antwoord: 

Nee, er zijn geen juryleden voor op dit moment, heeft wel onze aandacht. 
Mogelijk in april koppelwedstrijden binnen HOSEMA. 
 
Vaststelling datum volgende jaarvergadering 
 

Voorstel: donderdag 28 februari 2019 
 
Sluiting: 
 
Om 20.40 uur wordt de vergadering gesloten en bedanken we iedereen voor zijn 
aanwezigheid, aandacht en inbreng. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notulist: Marja Janssen 


