
	  

 

 

 

 

 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering TurnAround 
8 september 2015 

 
 
 
Locatie: Turnhal TurnAround, 1e straat 52 
 
Afwezig met afmelding: Lisanne Krul, Rob van Hellemond, Chantal Beekman, Tine 
Noordman, Rina Oudenaarde, Eefje van Winkelhof, Hinke de Graaf, Regina 
Hagenaar, Sharmila Rijklijkhuizen, Marcia Buys, Sharon Hagenaar, Femke Pieters 
 
 
1. Opening & mededelingen 
          Joost opent de vergadering om 20.05 uur. 
          Er zijn vooraf geen mededelingen. 
 
2. Ingekomen stukken 
          Er zijn geen ingekomen stukken 
 
3. Notulen ALV 16 april 

Er zijn geen vragen en opmerkingen over het verslag van de bijzondere 
ledenvergadering van 16 april van CGV en ACTV 
 
 

 
4. Financieel jaarverslag 2015 1e helft en goedkeuring door          

Kascontrolecommissie 
 
In de nieuwe statuten van 16 april is vastgesteld dat het financiële jaar wordt 
aangepast t.o.v. het financiële boekjaar van de verenigingen CGV en ACTV.  
Het gecontroleerde boekjaar is dus een verkort boekjaar en loopt van 1 januari t/m 
31  juli 2015. 
Joris legt uit dat tijdens het jaar dat duidelijk werd dat CGV en ACTV zouden 
samengaan, de kosten van selectie (zaalhuur en vergoedingen van leiding, 
wedstrijdkosten) samen zijn gedeeld, dus de cijfers zijn iets vertekend. De cijfers zijn 
te mager voor een gezonde vereniging. Misschien was er zelfs een klein verlies 
geweest. Vermogenspositie van CGV per 30 juni is bijna € 17.000,-. Ook dit moet in  



	  

samenhang gezien worden met ACTV. We moeten er voor zorgen dat we niet te veel 
gaan interen op het vermogen. Met onze ambities, met name de turnhal, moet hier 
wel scherp naar gekeken worden. 
Bij ACTV moet ook rekening worden gehouden met de gedeelde kosten van de 
selectie. De ontvangen subsidies en opbrengsten van de turnhal (zo’n € 5.000,-) 
moeten eigenlijk buiten beschouwing worden gelaten. Deze zijn ontvangen in de 
eerste helft van het jaar, maar is eigenlijk voor de inrichting van de turnhal 
gereserveerd. Vermogenspositie van ACTV bedraagt ca. € 27.500,-. 
De kascontrole van beide administraties is uitgevoerd door Michel Ruigendijk en 
Sharon Hagenaar. Michel legt uit dat alle stukken aanwezig waren, er zijn geen 
afwijkingen geconstateerd en alle vragen konden worden beantwoord. De 
kascommissie adviseert daarom positief aan de ALV om het financiële jaarverslag 
van beide verenigingen goed te keuren. 
Alle aanwezige leden gaan hierin mee akkoord.  
 
5.  Begroting 2015 -2016 
De begroting loopt nu, sinds dit seizoen, van 1 augustus 2015 t/m 31 juli 2015. 
Belangrijkste posten: ledenaantal, deze begroting is gebaseerd op een structurele 
ledengroei met 40 leden. 
Aan het eind van het seizoen loopt het ledenaantal altijd terug. Doel dit seizoen is 10-
15% meer leden te krijgen, anders krijgen we een negatief resultaat, en moeten we 
interen op ons vermogen. 
Andere belangrijke post: de turnhal. Er zijn al toezeggingen van andere verenigingen 
dat zij de turnhal willen huren, wat opbrengsten oplevert van ca. € 15.000,-  
Dat moet dan nog wel waargemaakt worden. 
 
Vraag van een lid: Is er rekening mee gehouden dat deze € 15.000,- wat later 
ingaat? Joris antwoordt dat dat behoorlijk positief is aangenomen. 
Wat zijn de kosten van de turnhal? De inrichting wordt gesponsord door middel van 
een schappelijke lening. Meestal kost selectie meer dan dat ze opbrengt, maar in 
deze is de verwachting dat de turnhal meer opbrengt dan dat die kost. 
Zonder financiering was dat niet mogelijk geweest. 
Vraag: Waarom is de materiaalafschrijving in 10 jaar? De materialen kunnen veel 
langer mee. Dit was wel een eis van de financierder, dus dit zou ook als een klein 
plusje gezien kunnen worden. De kasstroom is cruciaal, die mag echt niet onder € 0,- 
komen anders kunnen we de lasten niet bekostigen. 
Vraag: Wat zijn de acties om meer leden naar de vereniging toe te trekken? 
Aan het einde van een seizoen is er altijd een terugloop, ervaring leert dat er in het 
nieuwe seizoen altijd meer leden komen. Na deze ALV is er een vergadering met de 
leiding waar dit besproken wordt, zodat de leiding actief meer leden gaat werven. 
Een anders optie is om een les te beginnen in Nesselande, waar nu geen turnen 
wordt aangeboden. Deze optie is momenteel in onderzoek. 
Ook Freerunning wordt onderzocht om dit misschien in de toekomst te gaan 
aanbieden om zo meer leden te trekken. 
Tot slot kunnen ook de leden kunnen als ambassadeur dienen. 
Naar aanleiding van deze ALV komt er een nieuwsbrief, waar leden ook worden 
opgeroepen om het ledenaantal onder de aandacht te brengen. 
Alfred vraagt of de nieuwsbrief gelezen wordt. Nieuwsbrief spreekt niet aan....., maar 
wordt na deze mededeling beter gelezen. 
Nadat er verder geen vragen meer zijn wordt de begroting hierbij vastgesteld. 



	  

 
 
6. Goedkeuring statuten 
Statuten zijn al goedgekeurd in de Bijzondere Ledenvergadering in april, waarmee dit 
agendapunt kan komen te vervallen 
Ze komen ook op de website te staan, de wijzigingen zijn al doorgevoerd. 
 
7. Goedkeuring contributie 
Joost en Joris  zijn met een volledige nieuwe opzet begonnen om de contributie op te 
zetten. Er is uitgegaan van een basistarief van 1 uur voor recreatie. 
Daarin zijn de kosten van zaalhuur en vergoeding leiding opgenomen +  € 3,50 
bondscontributie (deze is voor alle leeftijdscategorieën gemiddeld ca. € 16,00 per 
jaar).  
Voor de selectie is een all-in tarief berekend, dus inclusief wedstrijdkosten, kosten 
turnhal en leidingvergoeding. Met omliggende verenigingen is dit tarief vergeleken en 
ligt ongeveer gelijk. 
Er zijn leden die moeilijk de contributie kunnen betalen, dus een te hoge contributie 
houdt ook leden weg. 
Vraag: is het misschien een idee om bij het opheffen van groep voor te stellen om 
meer contributie te gaan betalen?  
Joost antwoord dat de begroting is gebaseerd op minimale groepsgrootte van ca. 15 
leden. 
Bij 8 leden is het niet meer rendabel, dus moet je de afweging maken opheffen of 
samenvoegen. We willen in alle wijken vertegenwoordigd blijven, dus het is elke keer 
weer een afweging. De nieuwe contributie wordt voor sommigen 10-12% hoger. 
 
 Voor zowel contributie als inschrijfgeld wordt geen onderscheid meer gemaakt naar 
leeftijd. Het inschrijfgeld is vastgesteld op € 15,00.  
Overigens zijn onze contributiebedragen in vergelijking met andere sporten laag te 
noemen. 
Het moet nog blijken hoe de nieuwe contributiebedragen invloed heeft op het 
ledenaantal. 
Joyce licht nog toe dat de contributie voor de selectie vrij fors is, maar nu inclusief 
kosten turnhal en wedstrijdkosten. Die zijn wel omhoog gegaan de laatste jaren, 
maar dat is nooit doorberekend. 
Omdat de selectie nu ook op nu landelijke wedstrijden uitkomt, zijn deze kosten 
hoger dan eerst. Effectief is er nu meer trainingstijd, omdat we de toestellen niet 
meer hoeven op te zetten en af hoeven te breken in de nieuwe turnhal. 
Een opmerking van een lid dat de contributie niet veel hoger meer zal moeten 
worden, maar dat er zeker meer leden bij moeten komen om het geheel betaalbaar 
te houden. 
Komen er later vragen of opmerkingen over deze contributie, kunnen die altijd aan 
het bestuur worden gesteld. 
De nieuwe contributiebedragen gelden vanaf 1 september 2015. 
 
De voorgestelde contributiebedragen worden zonder tegenstemmen aangenomen 
door de ALV.  
 
 
 



	  

8. Vaststellen van reglementen 
 
Huishoudelijk reglement - Toegevoegd artikel over beeld- en fotomateriaal  
Als lid van de vereniging ga je ermee akkoord dat er beeldmateriaal gebruikt wordt 
door de vereniging voor op de website en op facebook. 
Als er achteraf hierover nog vragen komen kan daar altijd nog over gesproken 
worden met het bestuur. 
Contributiereglement - Hierin wordt nog wel onderscheid gemaakt in senior en 
junior, maar in de contributiebedragen is dit onderscheid niet meer gemaakt (zie punt 
7.) 
 
Vraag: 
Misschien komen er vragen over de verhoging van de contributie omdat hij per 1 
september ingaat terwijl de vergadering op 8 september is. 
Tip om dit niet in de nieuwsbrief te vermelden maar apart om vragen te voorkomen. 
Vraag: Gaat het gedeelte over blessures over sportblessure of andere blessures. 
Gaat over blessures in het algemeen; in voorkomende gevallen zal het bestuur in 
deze beslissen. 
 
Kledingreglement - Is niet veranderd t.o.v. het oude. 
Vraag: zijn er al onderhandelingen over een nieuw trainingspak? 
Ja, die zijn er. Verwachting is dat het nieuwe wedstrijdseizoen gestart kan worden in  
het nieuwe trainingspak. 
 
Selectiereglement - opzeggen deelname selectie kan alleen nog per 1 oktober en 
30 juni. Rest is niet gewijzigd. 
 
Omdat er op dit moment geen verdere vragen zijn, worden de reglementen bij deze 
vastgesteld. 
 
9. Rondvraag 
Joost heeft nog een opmerking over de incasso’s 
De machtiging die door de oud-ACTV-leden is afgegeven zou eigenlijk opnieuw 
moeten worden afgegeven. Dit is echter een enorme  administratieve rompslomp. 
Voorstel is dat de ALV instemt met het voorstel dat op de fusiedatum de afgegeven 
SEPA-incassomachtigingen automatisch van toepassing zijn voor de contributie-
incasso door TurnAround. De ALV stemt hiermee in.  
In de nieuwsbrief gaan we melden dat mochten er bezwaren zijn tegen dit 
overgangsvoorstel dan kan dat kenbaar worden gemaakt aan het bestuur. In 
voorkomende gevallen kunnen leden een nieuwe machtiging afgeven. 
 
Vraag van een lid over de opheffing van de woensdaggroep Conditiegym: 
Mevr. Van Loon waardeert alle schouders die eronder zijn gestoken door het bestuur 
en alle moeite die er gedaan wordt om de vereniging gezond te houden. 
Toch begrijpt ze niet dat deze gezonde vereniging de groep moet opheffen omdat het 
niet rendabel zou zijn en het besluit van het bestuur om onrendabele groepen te 
laten fuseren. De woensdagavondgroep Conditiegym wil graag helderheid over wat 
er nog bespreekbaar is. Joyce zegt dat ze het graag ook in de groep zelf wil 
uitleggen. Eigenlijk is de turnhal een uitgelezen plek, juist voor deze groep om hier te 
turnen.	   



	  

Het kwam mevrouw erg rauw op haar dak en had hierover eerder ingelicht willen 
worden. Communicatie is eigenlijk ook een taak van de leiding en Joyce dacht dat 
Cathy dat ook gedaan had. 
Juist omdat de groep zo enthousiast is, is er misschien samen uit te komen?  
Door extra leden? Is het bespreekbaar dat de tijd wat later wordt? 
Joyce stelt voor om dit in de groep zelf te bespreken. Zij zal dit gesprek z.s.m. 
inplannen. 

 
         

10. Sluiting 
Joost sluit de vergadering om 21.15 uur en bedankt de leden voor hun komst en hun 
reacties. 
 


