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DATUM 11 april 2012 

ONDERWERP Algemene ledenvergadering 2012 

NOTULIST Mariëtte Bilius 

VOORZITTER Richard Eertman 

AANWEZIGEN 

Namens bestuur:  
Jaap Zweere, Richard Eertman, Roelof Wijfje en Mariëtte Bilius. 
Overige aanwezigen:  
Irmgard van de Spek, Marjan Boere, Koos Ligthart, Adrie te Dorsthorst, Denise Wijnands, 
Margo Teunissen, Natascha Gobielje, Edgar de Mol 

AFGEMELD ?? 

 

AGENDA 

1 Opening 

2 Mededelingen 

3 Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering 11 april 2011 

4 Jaarverslag 2011 & technische jaarverslagen 

5 Verslag kascommissie, financieel verslag 2011 

6 Vaststellen contributie 2012-2013 

7 Verkiezing bestuur, benoeming commissies 

8 Vaststelling beleidsplan 2012-2015 

9 Rondvraag 

10 Sluiting 

 
VERSLAG 

1. Opening  
Richard opent de vergadering om 20.05 uur en heet iedereen welkom.  
 

2. Mededelingen  
Er zijn geen aanvullingen of wijzigingen ten opzichte van de voorgestelde agenda. Medegedeeld wordt dat 
het trieste bericht is ontvangen dat een van onze ereleden, mevrouw Seele, is overleden.  

 
3. Goedkeuring notulen  

Notulen van de ALV van 11 april 2011 worden doorgenomen en ongewijzigd vastgesteld.  
 

4. Jaarverslagen 2011 
Het jaarverslag wordt doorgenomen. Tegelijk wordt er al een stuk beleidsplan toegelicht. De keuze voor de 
speerpunten 14-plus activiteiten, het opleiden van eigen leiding en de toename van vrijwilligers worden 
gesteund. Edgar geeft het bestuur complimenten voor het beleidsplan en twee tekstuele wijzigingen mee.  
 



 

GYMNASTIEKVERENIGING “VELOCITAS” 
2 | P a g i n a  

 

 

 

GV Velocitas  www.velocitasgouda.nl KvK 40464493 
p/a Begoniapad 21 secretariaat.gv.velocitas@gmail.com 
2803 AT Gouda   

Op het jaarverslag wordt toegelicht dat het meedraaien met Sportpunt-activiteiten tot vol meedraaien 
met hun programma moet leiden.  
 
Voor het sportieve missen nog verslagen van enkele geldingen. Er zijn 3 inkijkexemplaren beschikbaar op 
de vergadering. Mariëtte wil de ontbrekende stukken nog binnenhalen en het verslag vervolgens via de 
website ter beschikking stellen aan alle leden. Dit kan op instemming van de vergadering rekenen. 
Publicatie vindt binnen enkele weken plaats.  

 
5. Verslag kascommissie, financieel verslag 2011 

Edgar de Mol leest namens de kascommissie het verslag van de kascommissie voor. De financiële 
administratie is gecontroleerd op 28 maart 2011 door de heren Ligthart en De Mol. Zij geven aan geen 
onregelmatigheden in de boeken te hebben aangetroffen. Gememoreerd wordt de ongelimiteerde 
incasso-machtiging aan de KNGU voor het verrekenen van wedstrijddeelname. Deze wordt door de KNGU 
vereist om te mogen deelnemen aan wedstrijden.  
 
De kascommissie stelt de vergadering voor om de penningmeester Dhr. R. Wijfje en daarmee het bestuur 
over het boekjaar 2011 te dechargeren. Dit voorstel wordt overgenomen door de vergadering. Het 
getekende verslag van de kascommissie wordt aan de secretaris overhandigd. 
 
De penningmeester geeft een toelichting op het financiële verslag. We zijn 6000 euro ingeteerd dit jaar. 
Dit is eenderde van wat de reserve was, over twee jaar is het geld op als we zo doorgaan.  
 
Voor de zomervakantie moet duidelijk zijn wat er met de wedstrijdgroepen gebeurt – zelfde 
trainingsrooster handhaven, krimp, … Zowel Acro, als Turnen dames zitten in de problemen als gevolg van 
te kleine groepen.  
Natascha vraagt ook te letten op te kleine recreatiegroepen, ook hier treedt gevoelig verlies op.  
 

 
6. vaststellen contributie 2012-2013, begroting 2012 

De begroting 2012 is gebaseerd op de uitgaven en de begroting van 2011. Het is opnieuw een begroting 
met een forse uitdaging.  

 Natascha mist een post voor opleidingen in de begroting – die zit er wel, maar is onvoldoende voor 
het gewenste opleidingsvolume.  
Suggestie: In het kader van clubpromotie kan er gebruik gemaakt worden van het opgeleid zijn van 
(onze) gymtrainers. Opleiding kost € 900,-, wat door de club wordt betaald - en deels terugkomt 
doordat we trainers na diplomering een eerste jaar half tarief betalen, en een tweede jaar driekwart. 
Wie de bijscholingskosten betaalt, moet ook duidelijk zijn. 

 Edgar vraagt of het bestuur gesprekken houdt met de trainers. Het bestuur antwoordt dat dit dit jaar 
voor het eerst is gedaan met een deel van de trainers. Dit heeft nog niet zijn definitieve vorm maar 
bevalt wel goed en zal worden uitgebouwd. 

 Naar aanleiding van het interen en de vraag in hoeverre daarin overlopende posten van andere 
boekjaren een rol spelen, wordt de afspraak gemaakt om voortaan een lijstje met overlopende zaken 
bij het financiële verslag te voegen. 

 De peutergym-prijs wordt bediscussieerd, omdat die al enige jaren op constant niveau zit en 
vanwege het contant afrekenen niet met kleine stapjes verhoogd kan worden. Afspraak: De 
contributie wordt na enige discussie over de praktische verhogingsmogelijkheden van de peutergym 
aangepast naar € 42,- voor een strippenkaart en losse keren voor € 5,-.  
Suggestie: Voor de matig bezette peutergymgroep van Klari op donderdag lijkt een oplossing 
voorhanden door de zaal van de Ligthartschool of de Gunning?mavo hiervoor te gaan gebruiken, 
deze zalen zijn wel op woensdagochtend beschikbaar. Voor Excelsior levert dat geen problemen op, 
immers de peuters worden geen lid, maar kunnen doorstromen naar beide clubs.  
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De begroting wordt vastgesteld met als wijziging het tarief van de peutergym naar € 42 voor tien lessen en 
€ 5 per les.  
 
Het verzoek wordt gedaan om de contributie maandelijks te innen in plaats van 3 keer per jaar, omdat het 
voor de ouders best flinke bedragen zijn die er opeens van de rekening verdwijnen.  Voor alle leden zou 
dat veel meer werk voor de ledenadministratie opleveren, maar misschien is het wel haalbaar bij de 
boekingen die nu meer dan € 100 euro per keer bedragen. Afspraak: Het bestuur gaat dat na. De 
inningdata nu liggen eind september, eind januari en eind mei. 
 

7. Verkiezing bestuur, benoeming commissies 
Er hebben zich geen nieuwe kandidaten voor het bestuur gemeld, helaas. Het bestuur vertelt dat er wel 
een nieuwe ledenadministrateur is, maar dat die wegens gebrek aan cursussen nog moet worden 
ingewerkt en moet starten.  
 
Het bestuur vertelt ook grote behoefte te hebben aan uitbreiding van en instelling van commissies. 
Uitbreiding is gewenst bij de commissie huisvesting, omdat die als gevolg van de Spaardersbad-
ontwikkelingen veel te doen zullen krijgen in korte tijd. Natascha meldt zich om hierin mee te doen vanuit 
Excelsior. Bart Nieuwhof zit er niet meer in.  
Natascha geeft ook namen van personen binnen buurclubs die al met dit bijltje hebben gehakt: Han 
Hopman en Niels Eilander van DOS Schoonhoven, Jan Rateland van Die Haeghe en Willem Jan Kerkhove 
van TOOS waddinxveen.  
 
De Kascommissie heeft geen roulatieschema en daarom ook behoefte aan een nieuw lid. Menno Gobielje 
wordt aan de kascommissie toegevoegd. 
 
Andere commissies die het bestuur graag in zou stellen zijn een activiteitencommissie en een commissie 
die zich met promotie en publiciteit bezighoudt. Het bestuur blijft hier buiten de vergadering verder naar 
zoeken. Edgar heeft goede relatie met Ruud Witte van het AD.  
 
De commissies worden als volgt bemensd:  
Kascommissie: Koos Ligthart, Edgar de Mol, Sicco Hooimeijer en Menno Gobielje. 
Grote Clubactie: Marjan Broere, met ondersteuning van de leiding.  
Begeleiding Commissie Turnen Dames: Hans de Bruijn, Inge Wisse en Lia Boegheim. 
Accommodatie werkgroep: Agnes Spuij, Jaap Zweere, Richard Eertman en Natascha Gobielje namens 
Excelsior 
Materiaal: Jaap Zweere. 
Zaalhuur: Iris Duits. 
 

8. Beleidsplan 2012-2015 
Na een kleine leespauze wordt de het beleidsplan verder besproken. Gesproken wordt over financieel 
beter draaien – dat is onderdeel van het plan. Promotie eveneens. Suggestie wordt gedaan om een link 
naar de website in de nieuwsbrief op te nemen.  
Richard geeft aan dat het beleidsplan jaarlijks bij de jaarvergadering aan de orde moet komen en waar 
nodig geactualiseerd wordt, in plaats van eens per vier jaar. Afspraak is om jaarlijks de realisatie ook terug 
te melden in de ledenvergadering.  Afspraak: de aanwezigen krijgen de eindversie van het beleidsplan 
toegestuurd en het moet ook met een link op de website beschikbaar komen na afronding.  
 

9. Rondvraag 
Geen opmerkingen.  

 
10. Sluiting  

Richard sluit de vergadering en dank ieder voor zijn of haar komst en inbreng en de tafeltennisvereniging 
Vriendenschaar voor de verleende gastvrijheid. 


