
 

 

 

AANGESLOTEN BIJ DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE GYMNASTIEK UNIE 

 

Notulen Jaarvergadering 2014 

15 april 2015 
Open Poort Hattem 

Veldhoeve 18052 AB  Hattem 

 

Voorzitster Christine Blok opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom en Mary Bouwmeester, 

als aankomend erelid, in het bijzonder.   

 

Christine begint de vergadering met het doornemen van het jaarverslag waarin alle belangrijke punten van 

2014 worden besproken. Het jaarverslag is terug te vinden op de website van Hanze Gym Hattem. 

 

Kascommissie  

De kascommissie van dit jaar bestond uit: Gea van ’t Ende, Edith Bastiaan, Jeanet van den Berg en Ineke 
Witteveen. De kascommissie is bij elkaar gekomen voor de kascontrole en zij verlenen decharge aan het 
bestuur. Ineke geeft aan dat het, gezien de grootte van de vereniging en omvang van de boekstukken, 
belangrijk is om met vier personen in de kascommissie te blijven. De nieuwe kascommissie bestaat uit: Gea 
van ‘t Ende, Ineke Witteveen, Willy Borst en Janneke van Sambeeck. 
 
Jaarrekening 
Financieel gezien bevindt Hanze Gym Hattem zich in heel zwaar weer. Zo zwaar dat de vereniging een 

structureel verlies van €54.000 per jaar heeft. Dit verlies is zo groot dat wanneer er geen maatregelen 

worden genomen de vereniging niet kan blijven bestaan.  

 

De oorzaak voor deze grote verschillen is een combinatie van verschillende factoren. Zo is er 

geïnventariseerd, voorafgaand aan de fusie, naar wat de wensen en behoefte waren van de leden. Vanuit 

deze inventarisatie zijn er plannen gemaakt maar uiteindelijk zijn deze niet volledig benut. Leden zijn dus niet 

meer maar ook niet minder lessen gaan volgen terwijl het lesaanbod wel is uitgebreid. Salarissen van beide 

verenigen zijn gelijk getrokken in positieve zin en alle pluspunten van beide vereniging zijn toegepast. Hier is 

het bestuur iets te ambitieus in geweest waardoor de kosten in korte tijd enorm zijn gestegen. Om deze 

kosten te beperken hebben wij de volgende maatregelen genomen:  

- Loonoffer leiding 

- Verlaging assistentenvergoeding 

- Verlaging wedstrijdvergoeding 

- Ander kantoor salarisadministratie 

- Onrendabele lessen samenvoegen of anders indelen 

- Versobering van de kortingsstaffel 

- Leden werven 

- Sponsoracties 
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En als laatste actie wil het bestuur akkoord vragen voor een contributieverhoging van €1.50 op het basis uur. 

 

Vanuit de zaal wordt de vraag gesteld of het echt nodig is zoveel selectiegroepen te hebben omdat in 

verhouding veel meer kost dan de recreatie-uren? Het is voor de doorgroei van de vereniging en leden wel 

belangrijk dat je de leden deze kans geeft, anders gaan ze naar een andere vereniging die wel selectie uren 

aanbieden. Dus het erg belangrijk om de leden hiermee te binden aan de vereniging.    

 

Uit de zaal komt ook de vraag of er bij een hogere contributieverhoging het loonoffer van de leiding verlaagd 

kan worden en of er geïnventariseerd is wat de maximale verhoging is. Mirjam geeft aan wanneer het 

financieel mogelijk is het geld als eerste terugvloeit naar de leiding. Daarnaast is contributie wel vergeleken 

met de omliggende verenigingen maar niet gepeild bij de leden. Maar om niet dezelfde fout te maken en 

weer te ambitieus te acteren stellen we de verhoging van €1,50 voor, die hopelijk voor een ieder acceptabel 

is.  

 

Er zijn nog twee vragen/opmerking uit de zaal met betrekking op de jaarrekening. Er wordt gevraagd of je 

door het samenvoegen van de lessen en het inperken van het rooster, je als vereniging nog wel aantrekkelijk 

blijft? Dat is wel een belangrijk punt met het waar we rekening mee houden met het herstructureren van het 

rooster. Het zal dan ook meer gaan om het samenvoegen van de lessen en niet het verdwijnen van 

lessoorten. Ten slotte wordt er opgemerkt dat resultatenrekening sterk afwijkt van de begroting en wat is de 

reden dat het in 2015 wel minder kan? Door eerder genoemde maatregelen wordt er nu beter op gestuurd 

en omdat en nu zijn de actuele cijfers goed in beeld waardoor zo’n realisatieverschil in 2015 niet meer 

gemaakt zal worden.  

 

Er zijn verder geen opmerkingen of vragen meer en gaan over tot de stemming: voor of tegen de 

contributieverhoging. Met meerderheid van de stemmen wordt er voor de contributieverhoging gestemd.  

 

Erelid 

Christine vraagt Mary Bouwmeester naar voren te komen. Het bestuur wil haar graag voordragen als erelid 

van de vereniging. Als dank voor haar jarenlange inzet, betrokkenheid en verdiensten bij de verenging. Met 

een unanieme instemming vanuit de leden en een groot applaus wordt Mary benoemd tot erelid.  

 

Jubilea 

Er zijn drie leden die hun jubileumjaar vieren bij de vereniging.  

 Janny Heideveld-Mensink 60 jaar lid 

 Gea van Holst 50 jaar lid 

 Lisa van Holst 25 jaar lid 

 

Daarnaast zijn Linda Landman en Gea van Holst 40 jaar actief als leiding bij de vereniging. Deze geweldige 

mijlpaal willen we niet stilletjes voorbij laten gaan en daarom worden Linda en Gea op een later moment 

uitgebreid in het zonnetje gezet.  

  



 

Bestuurswissel 

Mirjam Servaes zal aftreden als bestuurslid en de vacature voor secretaris staat open. 

Judith Mulder zal de ledenadministratie gaan verzorgen en Annemarie Hurink zal het bestuur ondersteunen 

met de financiën. 

 

 

Rondvraag 

In het jaarverslag kwam naar voren dat de vereniging steeds meer digitaal gaat en dat er een nieuwsbrief 

komt, is deze al geweest? Nee deze is nog niet geweest. Dit is nog in ontwikkeling.  


