
Notulenjaarvergadering 27-02-2019         

 

Aanwezig: 13 ouders + Kader 

 

Opening: 

We zijn in de zaal  beneden begonnen met optredens van onze dansgroepen: Energy & 
Fantastic, zij werden hiervoor beloond met een wel verdiend applaus!.  
 
Hierna zijn we naar onze zaal boven gegaan en werd de vergadering officieel geopend door 

onze voorzitter, Bianca v/dn Berg. 

Notulen jaarvergadering 2018 

Deze vergadering vond plaats op 8 maart 2018 in de Leste Geulde te Horst. De notulen zijn 
zonder aan- of opmerkingen goedgekeurd. 
 
Jaarverslag 2018  
 
 

Via een PowerPointpresentatie is het jaar doorgenomen en werden er diverse filmpjes 
getoond. Deze filmpjes van o.a. het Nijntje Beweegdiploma, Clubkampioenschappen, Dans, 
en Freerunners vielen in de smaak en zijn voor herhaling vatbaar voor de volgende 
jaarvergadering.  
 
 
Financieel overzicht 2018 
 
De Exploitatierekening 2018 en het Financieel overzicht/ meerjarig worden gepresenteerd en 
uitgelegd.  
 
De kascommissie werd dit jaar gedaan door: Vivian op den Kamp & Cindy Austen 
 
Deze controle heeft in Sevenum plaatsgevonden op 27 februari 2019, 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 2018” 
 

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

 



 

Voor de controle van de kascommissie in 2020, zijn Vivian op den Kamp en Cindy Austen 

wederom bereid deze taak op zich te nemen. Wij zijn dankbaar voor hun aanbod en nemen 

het met beide handen aan. Hiermee is onze kascommissie voor  2020 compleet. 

Update accommodatie HOSEMA 

 

William, geeft uitleg over de accommodatie, wat is gerealiseerd en wat moet nog gebeuren. 

Vragen vanuit ouders: 

1. scheidingswand tussen HoSeMa - gedeelte en sportzaal is niet ideaal. 
 

We weten, dat het net niet veilig is. Er bestaat nu een kans, dat een volwassene en/of een 

bal vol het net kan raken met daarachter een turnster van ons. Het net dient strak getrokken 

te zijn. We zijn bezig met de gemeente om dit op korte termijn op te lossen. 

2.  Kijken naar de turnlessen 
 

Ouders vinden het jammer, dat er geen gelegenheid is om naar de turnster te kijken en dat 

we hierdoor ook een stukje promotie mislopen van bezoekers van de sporthal. 

Het is mogelijk om tegen de muurzijde, te kijken. Wel graag stil zijn i.v.m. de 

afleiding/concentratie van onze turnsters. In de toekomst komt er een vaste wand met 

daarboven een tribune. 

 

3. Natte kleren in kleedkamer 
 

Het probleem is besproken met de beheerders en zij hebben de verantwoordelijken 

personen hierop aangesproken.  Maar mocht het nogmaals gebeuren, blijf het alstublieft 

doorgeven aan onze leiding zodat er actie kan worden ondernomen. De kleedkamers 

worden nog uitgebreid waarna hopelijk het probleem helemaal tot het verleden behoort. 

  

Bestuursverkiezing  

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

herkiesbaar en hebben zich herkiesbaar gesteld: 

Elly Klerken 
William Christiaens  
 
De leden kiezen unaniem voor de herbenoeming van bovengenoemde bestuursleden 
                         
Door deze goedkeuring van de algemene ledenvergadering blijft het huidige bestuur aan tot 
ledenvergadering Februari / maart 2020.  
 
 
 
Begroting 2019 incl. contributiebeleid 



 

De cijfers zijn doorgenomen en toegelicht. 
Hier een kleine opsomming van onze wensen en uitgaven voor 2019:  
Nieuwe website (ICT), uitbesteden taken, via stichting AOV, contributie (KNGU) + 
Wedstrijddeelname (Dans/Selectie) en Groot materiaal (balk Horst, balk Sevenum, kast 
Sevenum) 
 
Contributiebeleid 
 
KNGU heeft de afdracht miv 2019 voor jeugdleden verhoogd met 60 cent per jaar.   
Afdracht per jeugdlid: 22€ per jaar (was 21,40€) 
 
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 
2018/2019, 01/02/2019. Dit hebben we reeds gecommuniceerd in de infobrief. 
 

 
Toekomst  (commissie’s & ledenaantallen) 
 

2018:  373 sportende leden, 39 kaderleden, totaal 412 
Huidig: 386 sportende leden, 47 kaderleden , totaal 433 
 
Het aantal sportende leden is iets gegroeid, maar dat is geen doel op zich. We zijn heel blij 
met de uitbreiding van onze 8 kaderleden. 
 
ALGEMEEN / TOEKOMST: Focus blijft op kwaliteit van trainingen borgen en verder opleiden 
van kader en juryleden. Vorm geven van eigen gedeelte binnen Kruisweide.             
TURNEN: Nivo is stijgende, borgen dat er aansluiting is en blijft met alle niveaus (B selectie / 
recreanten) en zorgen voor voldoende kader. (jury + hoger nivo)         DANS:  Ambitie voor 
optredens en wedstrijden verder vorm geven, basis is gelegd.      FREERUN: handhaven 
huidige groepen, borgen/verbeteren doorstroom. Verder uitwerken 3 pijlers van freerunning 
(Speed - Speed Trials, Skill - Bandjessysteem, Style - Clubkampioenschappen). 
 
Commissie’s 

 
Om de continuïteit en groei van onze vereniging te waarborgen, zijn we dringend op zoek 
naar vrijwilligers voor diverse commissies. Neem gerust vrijblijvend contact op met het 
bestuur om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.  
 
Schoonmaken HOSEMA gedeelte in de Kruisweide 

 
Met het verwerven van een eigen “stukje” accommodatie, zijn we zelf verplicht geworden om 
het schoon te maken en te houden.  
 
Wij hebben heel veel scenario’s doorlopen en besproken maar de ideale oplossing zit er nog 
niet bij. We willen in dit stadium niemand verplichten om te helpen met schoonmaken en/of 
dat ze hun verplichtingen kunnen afkopen. Ook het inhuren van derden willen we op dit 
moment nog niet omdat we het liever investeren  in (les)materiaal. 
 
Het is echter ook niet de bedoeling dat bestuur en kader de schoonmaakwerkzaamheden op 
zich nemen. Dit leidt tot overbelasting en komt absoluut niet ten goede aan de kwaliteit van 
onze vereniging en die van onze de leden in het bijzonder. 
 



We willen voorlopig op vrijwillige basis, de schoonmaakwerkzaamheden laten rouleren door 
de ouders van onze leden.  Waarbij we na verloop van tijd, dit gaan evalueren.  
 
 
Rondvraag 

Vraag: 

Ledenaantal behouden ? 

Antwoord: 

Ja, we willen inzetten op behoud en kwaliteit van onze lessen. Daar waar het mogelijk is, kan 

natuurlijk uitbreiding plaats vinden maar de verhoging van onze ledenaantal is geen doel op 

zich. Op dit moment zijn bijna alle groepen vol maar niet overal een wachtlijst.  

We willen doen waar we goed in zijn en dat handhaven. Onze leden bereiken steeds een 

hoger niveau en dat stelt ons voor een aantal uitdagingen. 

Bijscholing van onze trainsters en het opleiden van juryleden in de hogere divisies. Beide zijn  
noodzakelijk voor het doorgroeien naar een hoger niveau van turnen door onze leden.  
 
Vraag aan onze leden 
 

Onze peutergymleidster stopt met lesgeven en we zijn dringend op zoek naar iemand die 
haar lessen kan vervangen. M.i.v. het komende seizoen.  Scholing kan via ons geregeld 
worden via de KNGU en dus geen voorwaarde om les te komen geven. Uiteraard wordt je 
goed begeleid door ons . Dus als u iemand weet, laat het ons alstublieft weten. Wij gaan 
graag vrijblijvend het gesprek aan. 
 
  
Vaststelling datum volgende jaarvergadering 
 
We hebben geen datum voorgesteld, dit bekijken we volgend jaar. 
Ons doel is om eind januari / begin februari deze te houden zodat het jaar nog voor ons ligt. 
 
Sluiting: 
 

Om 21.25 uur wordt de vergadering gesloten en bedanken we iedereen voor zijn 
aanwezigheid, aandacht en inbreng. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Notulist: Marja Janssen 


