
 

Verslag 

Algemene Ledenvergadering maandag 5 juli 2021 

 
Aanwezig: Wilbert Burgers, Ans Burgers, Mieke Vollenga, Jan van Besu, Karolien v.d. Ven, 

Helma Helmink, Monique Marchand, Rob Goossens, Peter Grajer, Merel Holdorp, Hans 

Debets 

1. Welkom door voorzitter Peter Grajer 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

 

3. Verslag ALV 7 juli 2019 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

De spelling van de naam van Karolien v.d. Ven (lid Kascommissie) zal de secretaris corrigeren: 

met een “K” i.p.v. een “C” 

 

4. Terugblik op het vorig en lopende jaar 

De voorzitter benadrukt dat door corona alle variaties zijn meegemaakt in de aanpak en 

organisatie van de lessen. HBC heeft het tot nu toe goed doorstaan maar dat kon alleen door 

een sportleiding die inventief en sterk was én…. door de leden die het déden. 

Vanuit het bestuur alle hulde voor sportleiding, vrijwilligers en leden! 

 

5. Ter goedkeuring door de leden: 

 

a. Bestuurssamenstelling: Benoeming E. de Groot als bestuurssecretaris 

De tweede termijn van Hans Debets als bestuurssecretaris loopt ten einde. Het bestuur 

draagt Emmy de Groot aan de leden voor als nieuwe secretaris. Deze voordracht wordt 

unaniem  aanvaard door de leden. Men is blij met de nieuwe secretaris die niet alleen 

bestuurlijk sterk zal zijn maar ook de werkvloer heel goed kent! 

 

b. Vaststelling Jaarverslag 2019/2020 en decharge bestuur 

Het voorgelegde jaarverslag 2019/2020 wordt voorgelegd en door de leden unaniem 

goedgekeurd en vastgesteld. Met een positief saldo van ruim € 6000 en een contributie-

inning die vrijwel compleet is (hoogste inning ooit) is men erg blij. Ook het belang van de 

“Vrienden” wordt onderstreept. 

Aan het bestuur wordt hiermede decharge verleend voor het gevoerde beleid. 



c. Begroting 2021/2022 

De begroting wordt goedgekeurd door de aanwezige leden. Naar aanleiding van de 

begroting wordt gevraagd of er veel afzeggingen waren tijdens corona. Het bleek iets 

hoger te liggen dan in voorgaande jaren. 

Wat betreft het lopende seizoen (2020/2021) stelde de penningmeester vast dat de 

vaste kosten hoger zijn en gewoon doorlopen (personeel, groot deel zalen, 

bondscontributie). Er zijn echter ook incidentele meevallers doordat we een deel van de 

zaalhuur niet hoeven te betalen vanwege corona. Het seizoen loopt tot eind augustus en 

het resultaat over 2020/2021 is daarom nog niet bekend. Het bestuur houdt echter 

rekening met een tekort van ongeveer € 5000 over het seizoen 2020/2021. 

 

d. Contributievoorstel zoals voorgelegd door het bestuur 

Het bestuur legt aan de aanwezige leden een voorstel tot contributieverhoging voor. 

Deze verhoging is noodzakelijk vanwege een aantal factoren: 

• De kosten voor sportleiding, zaalhuur, bondscontributie lopen substantieel op. Hier zijn 

te noemen: uitbreiding sportleiding, afdracht KNGU en zaalhuur.  

• Een aantal sporturen (nog) niet kostendekkend, vooral jeugdlessen. 

• Als HBC gymnastics door wil gaan met het huidig aanbod, is een flinke 

contributieverhoging (m.n. voor jeugdlessen) noodzakelijk. 

•Contributieverhoging is bewust niet doorgevoerd in het ‘coronaseizoen’ omdat de 

sportmogelijkheden beperkt waren (leden leverden al veel in). 

•Mogelijk (tijdelijk?) minder leden door ‘coronatijd’? 

•Mogelijk is er volgend seizoen opnieuw een contributieverhoging nodig afhankelijk van 

ontwikkelingen. 

Daarom het voorstel tot de volgende contributieverhoging: 

 
De aanwezige leden gaan unaniem akkoord met de contributieverhoging. 

 

6. Handboek Goed Bestuur 

Voorzitter Peter Grajer geeft aan dat HBC gymnastics dit Handboek als uitgangspunt neemt 

voor de wijze waarop de vereniging bestuurd wordt. 

De wet WBTR, die hieraan ten grondslag ligt, is vanaf 1 juli 2021 ook van toepassing op de 

bestuurders van kleine verenigingen en stichtingen, dus ook voor HBC gymnastics. Het doel 

van de wet is het bewustmaken van bestuurders dat bij slecht bestuur de bestuurders privé 

aansprakelijk zijn. 

Les 20-'21 21-'22

ouder & kindgym * € 100 € 125

jeugd t/m 16 jaar incl. kleuters € 140 € 160

extra turnen € 150 € 170

volwassenen € 165 € 170

 Extra uren:

1 ste uur € 140 € 160

2de uur € 150 € 150

3de uur € 100 € 140

4de uur € 130 € 130

5de uur € 100 € 100

6 de uur € 100 € 100

wedstrijdgroep, zaterdagen + wedstrijden (nieuwe turnsters) € 150

wedstrijdgroep, zaterdagen + wedstrijden (huidige turnsters) € 100
   ** korting hulp ouders 50 euro



Om dit te voorkomen is dit handboek samengesteld. Hierin is vastgelegd wanneer en op 

welke wijze gehandeld moet worden om zo adequaat mogelijk te besturen. Er zijn 

procedures en handleidingen. Belangrijk punt is ook dat alle besluiten worden schriftelijk 

vastgelegd. 

Peter Grajer voegt hier nog aan toe dat het belangrijk is dat we elkaar regelmatig bevragen 

op een “niet-pluis”-gevoel. 

Iedereen stemt vóór onmiddellijke invoering van het Handboek Goed Bestuur. 

 

7. Herbenoeming kascommissie 

Karolien v.d. Ven heeft aangegeven nog één jaar beschikbaar te zijn als lid van de 

Kascommissie. Mieke Vollenga geeft ter vergadering aan dat zij ook toe wil treden tot de 

Kascommissie. 

 

8. Vertrouwenspersoon 

Ans Burgers is vertrouwenspersoon en heeft, net als in vorige jaren, geen meldingen gehad. 

Het lag in de bedoeling dat Emmy de Groot haar zou opvolgen m.i.v. het komende seizoen. 

Aangezien Emmy is toegetreden tot het bestuur kan zij geen vertrouwenspersoon zijn. Ans 

Burgers is bereid nog aan te blijven als vertrouwenspersoon, waarvoor wij haar dankbaar 

zijn. 

 

9. Rondvraag 

Geen van de aanwezigen maakt gebruik van de rondvraag. 

 

10. Sluiting 

 


