Algemene Leden Vergadering d.d. 18 januari 2016
Locatie: Foyer Bruisend Hart
Aanvang: 21.00 uur
Aanwezig:
Sanne Mesker
Monique Post
Esther Bolier
Marit Schippers
Anita van der Hoeven
Wim de Kreij
Hillie Heijkoop
Theo van Bruggen
Sander Mulder
Brenda Boer
Heidie Korevaar
Marina Boom
Afwezig:

Patricia de Groot (aspirant lid bestuur) met reden.

1. Opening
De vergadering wordt geopend door Esther Bolier om 21.00 uur.
Esther heet iedereen hartelijk welkom. Ze geeft aan dat de vergadering vervroegd is in
verband met de KNGU en hoe het daar nu mee staat.
2. Ingekomen stukken
- Notulen ALV 25 maart 2015
Naast de ingekomen stukken van de KNGU zijn er geen andere ingekomen stukken dan de
notulen van de ALV van vorig jaar.
Anita leest de notulen van de ALV van vorig jaar voor. (zie notulen ALV 25 maart 2015)
Esther vraagt of er nog op of aanmerkingen zijn. Deze zijn er niet.
Esther en Marit ondertekenen de notulen van de ALV van 25 maart 2015.
3. Verhoging contributie Apollo ‘70 vanwege verhoging KNGU contributie
of opzeggen KNGU en geen verhoging contributie
Per oktober kregen we een mail, via Heidie, van Johan van Dam die in het bondsbestuur zit.
Hierin stond de vraag of wij hadden gelezen dat de contributie van de KNGU verhoogd werd,
met € 12,50. Deze verhoging wilt de KNGU graag doorvoeren vanwege het verlies vanuit de
top. De KNGU dacht om dit verlies door te berekenen aan de leden, maar dat valt niet goed
bij de verenigingen. De vraag van Johan van Dam was dan ook of wij, als bestuur, daarop
wilde reageren. Dit hebben we dan ook gedaan.
Uit de vele reacties van verschillende gymbesturen is besloten dat er overleg zou komen
hierover met allerlei verenigingen. Hier zijn Esther en Anita naar toe geweest. Bij dat overleg
waren verschillende verenigingen, grote en kleine verenigingen. Alle verenigingen waren het
absoluut niet eens met deze, grote, verhoging, want ook grote verenigingen kunnen die
verhoging niet aan. Uit dit overleg is gekomen dat elke vereniging een brief op zou stellen
naar de bond hierover.

Deze brieven zijn naar het bondsbestuur gegaan. In december is er een bespreking geweest
van het bondsbestuur. Hieruit is gekomen dat er geen verhoging van € 12,50 maar van
€ 4,50 gevraagd zou worden. Wel zal deze verhoging van € 4,50 structureel ieder jaar met
€ 4,50 verhoogd worden. Maar ook met deze uitspraak was niemand het eens. Zeker omdat
er hiermee kans is om extra leden te verliezen.
De grote verenigingen hebben samen een overleg gehad. Hieruit is een constructie bedacht
om een soort eigen “KNGU” te creëren. De KNGU gaat namelijk uit van het topsport geheel
en niet het amateurlidmaatschap terwijl juist 80% amateur lid is en geen topsport lid.
Bij de laatste vergadering, waar Esther en Marit naar toe zijn gegaan, zaten tot hun
verbazing leden van het bestuur van de KNGU. Zij waren benieuwd naar de vele reacties van
de verenigingen en wilde graag weten wat er nu precies speelt. Uit deze vergadering bleek
ook dat er geen goede communicatie is tussen de KNGU en de verenigingen. Verenigingen
horen weinig tot niets van de KNGU. Ze wilden uit hun ivoren toren komen, zoals ze dat zelf
zeiden, door bij deze vergadering te zijn. Ze hebben iedereen aangehoord en merkten dat
het alle verenigingen hoog zat.
De KNGU komt er nu achter dat ze teveel op topsport niveau zitten en niet op amateur
niveau.
Het bestuur gaat nu alle districten langs voor 9 april. Dan heeft het bestuur van de KNGU
weer een bestuursvergadering. De strategie, die ze nu hadden, willen ze laten vallen en eind
april gaan ze het dan weer opnieuw kijken. In februari moeten de verenigingen alvast horen
wat een andere strategie zou kunnen worden. Denkend aan bijvoorbeeld een apart gedeelte
voor topsporters en amateurs met aparte kosten.
Het opzegtermijn bij de KNGU kan alleen in november. Dit is dus net geweest voordat in
december de mededeling kwam van een hogere contributie. Maar, als er
contributieverhoging is mag je je toch elk moment opzeggen? Is dit zo? Hier gaan we
achterheen.
Wim de Kreij gaf aan dat de heren het er al over hadden gehad en dat ze niet willen dat de
jeugd geen wedstrijden meer kan doen.
Zonder KNGU kunnen we GEEN wedstrijden doen. Daar staat tegenover dat de meiden dan
wel tegen grote verenigingen moeten waarbij de kans op winnen heel klein is. Daarbij is het
niveauverschil te groot en niet uitnodigend voor de meisjes.
Eventueel een idee om zelf iets op te richten met verenigingen uit de buurt, waarbij er kans
wordt gemaakt om wel iets te winnen?
Vraag: Betalen wij bondscontributie voor de rustende leden? Nee. Idee van Hillie om de
rustende leden om te zetten naar donateurs. Dit omdat de rustende leden wel in het
bestand zitten en dus zichtbaar zijn.
Vraag: Wat willen we nu dan als bestuur? We betalen niet die € 450, maar willen wel
doorgaan tot april met de KNGU in verband met de wedstrijden van de selectiemeiden.
We zouden het lidmaatschap nu alvast stop kunnen zetten voor november, als statement, en
dan eventueel later nog beslissen of we nu echt stoppen of niet.
Alle leden die er zijn stemmen hiermee in.

4. Jaarverslag penningmeester
Alle aanwezige leden hebben een begroting gehad.
De begroting was gemaakt voor 2015. De daadwerkelijke inkomsten en uitgaven zijn ernaast
gelegd. Deze kwamen goed overeen.
We beginnen met de kosten:
- Deze zijn iets hoger uitgevallen in verband met de kosten van de uitvoering, die er niet bij
zaten. Deze kosten waren € 1200,00. Inkomsten van de uitvoering waren hierbij de verkoop
van de lootjes, maar we leden wel iets verlies. Wat te overzien is.
- De huur is iets lager dan begroot.
- Kosten KNGU zijn iets lager uitgevallen.
- De kosten van de actie zijn lager. Dit komt doordat er meer digitaal wordt gedaan en veel
meer uit gespecificeerd is en onder andere kopjes valt.
- Bij de inkomsten zie je een gat bij de contributie. Dit heeft te maken met de automatische
incasso. Deze automatische incasso kon niet in september gestart worden, waardoor een gat
gecreëerd werd. In oktober besloten we om 2015 helemaal uit te zitten en in 2016 pas echt
starten met de automatische incasso. 3 dagen geleden is alles geïncasseerd op 16% na. Nog
niet alles is op orde, maar het grote begin is er nu wel.
Begroting 2016:
Er zijn twee begrotingen gemaakt. Een begroting MET KNGU en een begroting ZONDER
KNGU.
- We hebben besloten de contributie gelijk te houden. Er zijn in januari weer leden
bijgekomen, dus we hebben weer iets meer kosten hiervan.
- De subsidie ging verrassend omhoog dit jaar (2016). We weten niet waar dit aan ligt, maar
het is wel in ons voordeel.
- De huur is iets naar beneden gedaan, want er is geen verhoging gemeld voor de huur van
2016.
Wim de Kreij geeft aan dat de mannen voor het extra half uur wel een verhoging betalen.
Wij, als bestuur, hebben hier niets over gehoord en gaan daar nog even achter aan.
- De actie hebben we verhoogd en nu apart vermeld.
- Als we uit de KNGU gaan, gaat de verzekering, bij Univé, omhoog.
Hier waren we al verzekerd, omdat er een aantal leiding lesgeeft waarbij een verzekering
nodig is, aangezien deze geen leiding 3 hebben of er geen leiding 3 in de zaal ernaast is.
Daarnaast hebben sommige leiding ook verlopen licenties.
Heidie vroeg of er meer sportverenigingen verzekerd zijn bij Univé. Dit is wel het geval, want
Univé kent dit soort verzekeringen gewoon.
- De BUMA kosten zijn wel opvallend.
Er is nog discussie over of dit tarief echt voor ons is, aangezien het een hoog bedrag is.
Geen muziek is geen optie, want deze is nodig bij wedstrijden.
De vraag die Brenda stelt is of dit niet met de Til samen kan. Hier gaan we nog achteraan.
- De post onverwachte kosten hebben we opgenomen.
We zouden dit jaar heel graag nieuwe/andere gympakjes willen. Dit is een stille wens voor
2016. We hebben hier nu geld voor apart gezet. Misschien dat we dit kunnen doen met
behulp van sponsors.

Vraag (Sander): Waar vallen de repr kosten onder? Deze zijn verhoogd van € 75,00 naar
€ 350,00 in de begroting.
Onder repr kosten vallen printpapier flyers, radio zaal en de roosjes voor de schiettent. Deze
kosten werden eerder nooit ergens bij opgenomen.
5. Kascommissie
Elly Bouman en Theo van Bruggen zijn bij Monique geweest. Het zag er keurig uit en het is
goedgekeurd. De handtekeningen zijn gezet.
De automatische incasso was wel een enorm werk zagen ze, maar als het eenmaal draait dan
is dat het zeker waard.
Theo van Bruggen heeft het nu twee jaar gedaan en we bedanken hem hiervoor. Naast Elly
zijn we op zoek naar wie het aankomende twee jaar wilt gaan doen.
6. Benoeming nieuwe kascommissie
Elly Bouman gaat volgend jaar opnieuw in de kascommissie.
Daarnaast geeft Sander Mulder aan zijn bij Elly aan te willen sluiten.
7. Jaarverslag secretaris
Marit leest haar jaarverslag voor. (zie jaarverslag secretaris)
Het jaarverslag is goedgekeurd. Esther en Marit ondertekenen deze.
Esther bedankt Marit voor het maken van het jaarverslag.
8. Bestuursverkiezing – Anita van der Hoeven en Marit Schippers zijn
aftredend. Marit Schippers is herkiesbaar, Anita van der Hoeven stelt
zich in principe niet herkiesbaar maar wil, mochten er geen andere
kandidaten zijn, eventueel wel een jaar extra blijven.
We zijn erg blij dat Marit Schippers herkiesbaar is.
Voor Anita van der Hoeven is een nieuw bestuurslid gevonden. Dit is Patricia de Groot.
Patricia is goedgekeurd als nieuw bestuurslid.
Anita blijft nog even bij ons in verband met de pakjes en daarnaast blijft ze jurylid.
Monique overhandigd de bloemen aan Anita als bedankje voor al die jaren actief in het
bestuur. Dit zijn 6 à 7 jaren geweest.
9. Rondvraag
Hillie: Collecte van de gehandicaptensport. Blijft Hillie dat doen als we uit de KNGU stappen?
Deze collecte zit aan de sportvereniging, nu Apollo’70, vast. Dit zou ook aan een andere
sportvereniging gekoppeld kunnen worden, mits er een gehandicapte op die sportvereniging
zit.
Heidie: Kastdeurtje in het toestellenhok maken waardoor spullen heel blijven van ons.
Brenda: Niet iedereen heeft altijd een groen shirt aan als leiding. Hier weer op letten en
degene er op attenderen.
Vergadering gesloten om 22.35 uur.

