
Notulen Algemene Ledenvergadering Velocitas Gouda 
 

Datum: 9 maart 2021 
Tijd: 19:30 – 21:30 
Locatie: Online (Microsoft Teams) 
Aanwezig: Bestuur: 

Natascha Gobielje (voorzitter), Wouter Bokhove (penningmeester en 
ledenadministratie), Anita de Jong (secretaris a.i.), Sonja Perdijk, Frank de Jong, 
Charlotte Vermij, Floortje van Eijk, Sylvia Drenth (Vertrouwenscontactpersoon), 
Brenda (ondersteuning) 

 Trainers: 
Kim Bouman, Marjan Boere, Floortje Euser, Marleen Wijfje, Klári Gáspár, Irmgard 
Rijn-Broekhuijzen 

 (ouders/verzorgers van) Leden*: 
Fam. Versteeg, mevr. Bijleveld, mevr.Schinkel-Pruijn, dhr. Keijzers, mevr. Pereira, 
mevr. Bouman, mevr. Bosland, mevr. Vassell, mevr. Kruijswijk, mevr. Gijsbertsen 

* Ook een deel van het bestuur en de trainers is ouder van een lid. 

 

1. Opening door de voorzitter 

Natascha opent de vergadering. Ze spreekt haar waardering uit voor de hoge, digitale opkomst. 

2. Notulen algemene Ledenvergadering 27 januari 2020 

Floortje Euser: achternaam van Sjors moet zijn Hettinga i.p.v. Euser. 

3. Vaststelling agenda 

Vastgesteld. 

4. Binnengekomen stukken 

Geen stukken binnengekomen voor de ALV. 

5. Voorstel tegemoetkoming contributie coronacrisis 

T.g.v. de coronamaatregelen hebben we minder lesuren kunnen bieden dan anders. Dit is met name 

van toepassing op acro, turnen dames en turnen heren. Om dit tegemoet te komen willen we in de 

derde periode (april, mei, juni) van dit seizoen een tegemoetkoming doen: eenmalig een verlaging 

van de contributie voor de lessen van acro, turnen heren en turnen dames. Voorgestelde reductie is 

25%.  

Vraag van familie Versteeg: Heeft Velocitas geprobeerd om subsidies te krijgen? 
Antwoord: Doordat we contributie zijn blijven innen, maken we geen aanspraak op subsidies. Dit 
besluit moest genomen worden voordat bekend werd dat subsidies mogelijk waren. We hebben ons 
gericht naar de adviezen van de KNGU. 
 
Vraag van Floortje Euser: wat wordt er gedaan met de nijntjecursuslessen? 
Antwoord: We weten nog niet wat we hiervoor gaan doen. 
 
Online stemming: 18 stemmen. 17x voor, 1x blanco; voorstel tegemoetkoming contributie 
coronacrisis is aangenomen. 
 
  



6. Bestuurlijk jaarverslag 2020 

Een korte samenvatting is besproken. 
Maandelijks zijn er vergaderingen geweest, deels online. Contracten van de leiding zijn op orde. Alle 
VOG’s zijn op orde. Bezig geweest met het beleidsplan.35 lesgeves en assistenten, alle hoofdleiding is 
opgeleid of in opleiding. Assistenten worden gestimuleerd om een opleiding te gaan volgen. Zes 
verschillende soorten lessen, lessen op 7 verschillende locaties. In coronatijd zijn er online lessen, 
challenges, buitenlessen voor zowel leden als niet-leden. 
 
Vraag: Welke extra locatie komt er nog bij? 
Antwoord: We zijn bezig met een locatie in Westergouwe. 
 
Vraag: Staan de Ouder & Kind-lessen bij de opsomming? 
Antwoord: Goed opgemerkt, we voegen het nog toe. 
 

7. Financieel jaarverslag 2020 en begroting 2021 

Het verslag is kort besproken. Er is een balans rekening gemaakt over 2020.  

Floortje Euser: de factuur voor de Springwedstrijd klopt niet. Dit is mogelijk niet goed verwerkt in de 

financiën. Wouter gaat er naar kijken.  

De tegemoetkoming in de contributie en de korting op de zaalhuur in dit seizoen zijn  nog niet 

verwerkt in de begroting, 

De plannen voor 2021 zijn kort besproken.  

Vraag van Marleen: het is omslachtig dat trainers eerst een oproepkrachten-contract kregen en dat 

er nu weer een wijzinging gaat plaatsvinden naar vaste parttime-contracten (indien gewenst door 

trainers). 

Antwoord: Dit heeft te maken met een wijzinging van het bestuur en hun prioriteiten.  

Marleen wil graag uitleg over het verschil van contracten. Wouter en Marleen maken daarover een 

afspraak. 

Vraag: Blijft de historie van DigiMembers bestaan? 

Antwoord: DigiMembers blijft nog een tijd ‘in de lucht’ om b.v. oudleden te vinden. Er zijn ook 

exportbestanden gemaakt van bijvoorbeeld de leden.  

Kascommissie: Edwin Strijbis heeft als lid van de kascommissie de jaarrekening en financiële 

administratie gecontroleerd en deze akkoord bevonden. 

8. Vrijwilligers 

Er worden vrijwilligers gezocht voor: 

• Jubileum commissie (2u p.maand) 

• Vloer leggen in de kantine (enkele dagen). Bij voorkeur huisgenoten die mogen 
samenwerken 

• Logo ontwerper (eenmalig) 
Vraag Marleen: misschien kunnen we een ex-trainster vragen (Joyce Anker). 
Antwoord: Graag. Marleen gaat haar benaderen. 
Floortje Euser: uitschrijven als wedstrijd onder de leden? 
Antwoord: Hier wordt mogelijk voor gekozen als Joyce niet kan/wil, 

• Kascommissie 2021: Niels Keijzers en Edwin Strijbis (reserve; Sjors Hettinga) 



• Sponsor-commissie (vergadering tweemaandelijks) 

• Grote Clubactie. Hier is een vrijwilliger voor 

• NL Doet (enkele uren per jaar) 

• Perscontact (tijdsinvestering op basis van beschikbaarheid) 

• (back-up) Leden-administratie (enkele uren per week) 
Tijdens de vergadering geen nieuwe aanmelding. 
Aanmelden kan o.a. via ledenadministratie@velocitasgouda.nl. 
 

9. Voorstel benoeming bestuursleden 

Floortje van Eijk (algemeen bestuurslid) 
Stemming: 18 stemmen: 17x voor, 1x blanco; benoeming is akkoord 
 
Anita de Jong (secretaris) 
Online Stemming: 20 stemmen: 20x voor; benoeming is akkoord.  
 

10. Voorstel contributie seizoen 2021-2022 

Afgelopen jaar is er geen contributie aanpassing geweest. Voor komend jaar is er wel een voorstel.  
Basiscontributie: wordt 59,70 
Standaard uurtarief wordt 111,60  
Turnhal uurtarief wordt 136,50 
Tarieven worden jaarlijks geëvalueerd. 
 
Vraag: Turnen heren gaat in contributie omlaag, hoe komt dat? 
Antwoord: Er was geen systeem om tarieven te berekenen, zeker voor nieuwe lessen moest een 
tarief bedacht worden zonder systeem. Met deze nieuwe systematiek zou dit tarief lager kunnen 
liggen. 
 
Online stemming: 20 stemmen: 15x voor, 1x tegen, 4x blanco; voorstel contributie seizoen 2021-
2022 is aangenomen.  
 

11. Missie, visie en beleidsplan 2021 

Uitleg door Floortje Euser van het plan van missie, visie en het beleidsplan. Dit is nog een concept.  
 
Vraag Rianne Versteeg: Verzoek om rekening te houden met wedstrijden als er weer activiteiten 
worden georganiseerd voor 12+. 
Antwoord: Dat gaan we zeker proberen.  
 

12. Rondvraag  

Brenda: Heeft het online organiseren van de ALV een positief effect op het aantal deelnemers? 
Antwoord: Negen mensen steken digitaal hun hand op bij de vraag of men de voorkeur heeft om een 
volgende ALV ook online te organiseren.  
 

13. Voorstel decharge verlenen bestuur 

Online stemming: 20 stemmen: 19x voor, 1x blanco. Decharge bestuur is verleend. 
 

14. Afsluiting door de voorzitter 

De voorzitter bedankt voor de deelname aan de ALV. 

mailto:ledenadministratie@velocitasgouda.nl

