
 

 
 

Gymnastiekvereniging Slank en Kwiek – Voorschoten 

 

 

pagina 1 van 3 

 

Notulen van de 46
e
 Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 9 maart 2016 
 
 
Aanwezig: Johannes Tinga, Maud Maan, Conny Breedeveld, Maja Hijmans,  
 Wil van Polanen, Christa van Polanen, Willy Scholts, Wim van der Luit, 
 Bas van Diemen, Tinus Geerling, Astrid Stallenberg (verslag) 
 
Afwezig met bericht van verhindering: Gusta van der Luit, Sander Geerling 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

1. Opening 

Tinus opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 
 
 

2. Mededelingen 
Wil vraagt waarom de (ouders van de) leden geen uitnodiging voor de ALV hebben 
gehad en er alleen een vooraankondiging op de website heeft gestaan.  
Dit is per abuis misgegaan en wordt als aandachtspunt meegenomen naar volgend jaar. 

 
 

3. Notulen 45
e
 Algemene Ledenvergadering 2015 

Op pagina 1, agendapunt 2, staat ‘Lusta van der Luit’. Dit moet zijn ‘Gusta van der Luit’. 
Met inachtneming van deze wijziging zijn de notulen goedgekeurd.   

 
 

4. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 

 
 

5. Jaarverslag 
 De aanwezigen stellen dat het jaarverslag als geheel een hogere PR-waarde moet 

krijgen, daar kan de vereniging baat bij hebben bij o.a. sponsor- en subsidieaanvragen. 
Daartoe moet in ieder geval het verslag van Technische Zaken compacter en niet alleen 
uit wedstrijdverslagen bestaan. Er moet ook verslag gedaan worden van andere 
activiteiten zoals de conditie-uren, aldus de opmerking van Wim van der Luit. 

 Bij het opstellen van het volgende jaarverslag zal met deze opmerkingen rekening 
worden gehouden. 
 

 

6. Verkiezing bestuursleden 
Tinus geeft aan aftredend en herkiesbaar te zijn, waarna de aanwezigen instemmen 
met zijn herbenoeming. 
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Maud heeft aangegeven aftredend te zijn, maar niet herkiesbaar te zijn als bestuurslid. 
Wel zou zij graag ander vrijwilligerswerk doen voor Slank & Kwiek. 
Tinus spreekt een woord van dank uit voor alles wat Maud voor de vereniging heeft 
gedaan en overhandigt namens de vereniging een bloemetje en een bedankje. 
 

 Tinus vraagt aan de aanwezigen een mandaat om een nieuwe bestuurslid te mogen 
benoemen wanneer er een opvolger voor Maud is om een benoeming niet te hoeven 
uitstellen tot de volgende algemene ledenvergadering. 

 De aanwezigen stemmen hiermee in. 
 
 

7. Financiën 
 
 a) Jaarrekening 2015 
 In de toelichting op / vragen over de jaarrekening 2015 komt aan de orde: 
 a) de ledenadministratie: het is een landelijke trend dat aantallen leden van 

sportverenigingen teruglopen; dat is ook bij Slank en Kwiek het geval, waardoor de 
opbrengsten uit lidmaatschapsgelden dalen. 

 b) het exploitatie-overzicht: het begrotingsresultaat voor 2015 (+ € 9842) is geheel toe 
te wijzen aan het feit dat er nog geen exploitatiekosten voor de OAL gemaakt zijn, 
omdat de overeenkomst met de gemeente nog niet rond is. In afwachting op de 
feitelijke facturen van de gemeente wordt het overschot op de begroting toegevoegd 
aan de voorzieningen. 

 c) de post “Bureau Balance BV” heeft betrekking op het gelijknamige 
administratiekantoor dat de salarisbetaling afhandelt voor de twee trainers die in 
loondienst zijn van de vereniging. 

 d) de noodzaak tot extra fondsenwerving:Tinus is hiervoor aanspreekpunt binnen het 
bestuur en roept iedereen met goede ideeën op deze aan hem door te geven. 

 

 b) Verslag kascommissie 
 De kascommissie (bestaande uit Wim van der Luit en Willy Scholts) heeft de stukken 

gecontroleerd en stelt aan de aanwezigen voor over het jaar 2015 decharge te verlenen 
aan het bestuur. Dit voorstel wordt aangenomen. 

 Zowel Wim als Willy hebben twee achtereenvolgende jaren zitting gehad in de 
kascommissie, zodat voor het boekjaar 2016 twee nieuwe leden gezocht moeten 
worden. Wil stelt voor om José Wouters te vragen aangezien zij eerder hiervoor 
interesse heeft getoond. Bas zal haar benaderen. Op voorstel van Bas zal Wil vragen of 
Bram ook zitting zou willen nemen in de kascommissie. 

 

 c) Begroting 2016 
Bas ligt enkele begrotingsposten toe: 
a) Het bestuur heeft gekozen voor een verhoging van de lidmaatschapsgelden van 
ongeveer € 5, ook al verwacht zij een aantal significante kostenstijgingen (bijv. zaalhuur 
en KNGU-contributie). Maar omdat het bestuur het belangrijk vind dat de gymsport voor 
iedereen toegankelijk blijft, is besloten niet alle verhogingen direct aan de leden door te 
belasten d.m.v. een verhoging van het lidmaatschapsgeld. 
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b) Ook heeft het bestuur besloten om geen winst (meer) te willen maken op de verkoop 
van clubkleding. Er is nog een redelijk grote voorraad en Wil merkt op dat het goed zou 
zijn hiervoor meer reclame te maken. Dit kan via de website, maar hierin is ook, zoals 
Tinus aangeeft, een rol weggelegd voor trainers. 
c) De gemeente heeft besloten aan Slank en Kwiek voor 2016 weer € 1830 subsidie te 
verstrekken. In de loop van dit jaar moet het bestuur (op basis van het nieuwe 
subsidieplan van de gemeente) een nieuwe aanvraag doen voor een periode van 5 jaar.  
d) Het is nog steeds onduidelijk hoe de financiële situatie bij de KNGU opgelost gaat 
worden en wat hiervan de consequenties voor de aangesloten verenigingen zijn. 
e) Er is voor aanschaf/onderhoud van gymtoestellen € 1500 begroot; een eventuele 
overschrijding van dit budget wordt vanuit de financiële reserves van de vereniging 
gedekt. 
 
De begroting 2016 wordt door de aanwezigen vastgesteld. 

 
 

8. Vooruitblik 2016 
Deze wordt door de aanwezigen ter kennisgeving aangenomen. 
 

 

9. Rondvraag 
Wil geeft aan dat zij het jammer vind dat bijvoorbeeld de wervingsposter voor een nieuw 
bestuurslid alleen in De Voorsprong is opgehangen; dat geeft haar het gevoel dat 
(ouders van) leden en trainers in de Frans de Vettezaal niet echt bij de vereniging 
horen. Ook dit wordt als aandachtspunt meegenomen door het bestuur. 
 
Na een dankwoord van Wil voor de inspanningen die het bestuur doet voor de 
vereniging, sluit Tinus de vergadering. 

 


