
 

 

 

AANGESLOTEN BIJ DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE GYMNASTIEK UNIE 

 

Notulen Algemene Leden Vergadering op woensdag 16 maart 2016;  
Aanvang 20.00 uur in ‘de Open Poort’, Veldhoeve 1 te Hattem  
De jaarrekening 2015 en de begroting 2016 lagen ter inzage vanaf 19.30 uur. 

 

Afwezig m.k. : 
Catherijn van den Berg 
Liset van den Bos 
Ina Zwerus  
Mariëlle Heideveld 
Samantha Sollie 
Kim Treffers (ziek) 
Mary Bouwmeester 
Jacqueline van de Pol 
Naomi Baas 
Kim Ossendorp 
André van Pinxteren (later i.v.m. condoleance) 
Dries Nagelhout, Tjarve Bosman en Angela Hoogers (later i.v.m. lesgeven) 
 

Afwezig z.k.: 
Anne Marie Huisman  
 

1 Opening  

Christine Blok (voorzitter) opent de avond en heet een ieder van harte welkom. 

 

2 Vaststellen notulen Algemene Leden Vergadering d.d. 15-04-2015  

Geen opmerkingen, bij deze vastgesteld. 

 

3 Jaarverslag 2015  

Gerhard Rouwenhorst leest het jaarverslag voor. Geen opmerkingen of vragen. 

 

4 Financiën  
a. Jaarrekening 2015, incl. verslag kascontrolecommissie en decharge penningmeester. 

Vragen/opmerkingen vanuit de zaal:  

 Uitvoering: debet bedrag nu, waarom? De voorzitter geeft aan: Het is de bedoeling om gelijk 
dan wel positief uit te komen. Op dit moment is het nog niet volledig inzichtelijk, we zijn nog 
bezig met begroting en sponsoring. 

 Ledenaantal: we teren iets in. Met fusie zaten we op 580 leden, nu op 600 leden. Het wisselt 
een beetje door b.v. zwemles. Doel is om rond de 600 te blijven, hopelijk komt er wat groei. 



 

We zijn bezig met toekomstvisie, de zaal aan de Eijerdijk speelt daar ook in mee. We gaan 
wat meer met commissies werken, zodat het bestuur wat meer ontlast gaat worden. 

b. Benoemen nieuwe kascontrolecommissie  

De kascommissie van dit jaar bestond uit: Willy Borst, Janneke van Sambeeck 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 minimaal 3 personen in de kascommissie te blijven. De nieuwe kascommissie 
bestaat uit: Willy Borst, Hermien Boertjes en Eline Wijnhoud. 

Ineke Witteveen wordt hartelijk bedankt voor haar inzet. 

c.  Begroting 2016  

De opgestelde begroting is min of meer gelijk aan die van 2015.  

d.  Voorstel jaarlijkse contributie-indexering vanaf 01-01-2017 conform landelijk vastgesteld percentage 
(ter stemming)  

Voorzitter geeft aan dat dit de wettelijke inflatiecorrectie is. De hoogte verschilt per jaar, ligt tussen 
de 0,9% en 1,3% afhankelijk van hoe de economie draait. Dit gaat in per januari 2017. 
 
Opmerkingen vanuit de zaal:  

 de contributie is al vrij hoog, wat gaat er gebeuren als er nog een verhoging aan komt? Het 
weerhoudt sommige mensen om lid te worden, terwijl we willen groeien. 

 Indien het ledenaantal verhoogd wordt, wat betekent het dan? 

 Wordt de inflatiecorrectie ook doorberekend in de vergoeding van de leiding? 
 

Voorzitter geeft aan dat we in de middenmoot zitten qua contributie vergeleken met omliggende 
verenigingen. We kunnen helaas niet naar het prijsniveau van b.v. de voetbal. We zijn als bestuur in 
gesprek met de gemeente over subsidies etc. In eerste instantie wordt er niet voor gekozen om de 
jaarlijkse inflatiecorrectie ook door te berekenen in de vergoeding van de leiding. Dit is zeker mogelijk 
in de toekomst en hier gaan we ons nog over buigen. 
Willen we een verhoging van de contributie, dan zal dat ter stemming op de jaarlijkse ALV in maart 
worden voorgesteld. 
 
 Er werd unaniem ingestemd met een jaarlijkse inflatiecorrectie ingaande per 1 januari 2017. 

 
5 Jubileum leden  

Er zijn 4 leden die dit jaar een jubileumjaar vieren binnen de vereniging. Zij worden in het zonnetje gezet: 

 Harriët Blok, 25 jaar lid. 

 Diny van Huffelen, 40 jaar lid. 

 Edith Bastiaan, 50 jaar lid. (helaas niet aanwezig) 

 Johanna Fiechter, 70 jaar lid. 
 
6 Samenstelling bestuur  

a. Aftredend en niet herkiesbaar: Annet Hebels  

Namens HGH heel hartelijk dank voor alle inzet van de afgelopen jaren. 

b. Aftredend en herkiesbaar: André van Pinxteren  

Bij deze opnieuw gekozen. 

c. Esther Hoek wordt voorgedragen en aangenomen als nieuw bestuurslid in de functie van secretaris.  



 

d. We zijn op zoek naar nog een nieuw bestuurslid. Kandidaten kunnen zich melden via 
secretariaat@hanzegym.nl. 
 

Ook erg gewenst zijn vrijwilligers die verschillende taken oppakken. B.v. het organiseren van acties en andere 
activiteiten. Een uitwerking volgt van waar u bij kunt helpen. 
Paola de Jong (ledenadministratie) en Ina Zwerus (kledingbank; niet aanwezig) hebben aangegeven hun 
activiteiten binnen Hanze Gym Hattem te beëindigen. Zij worden beide bedankt voor hun inzet de afgelopen 
jaren en krijgen als dank een boeket overhandigd. 
 
7 Gymzaal Eijerdijk  

a. Korte uitleg inzake exploitatie van de zaal  

Per 1 januari hebben we als vereniging het beheer van de zaal. Veel werkzaamheden zijn inmiddels 
opgepakt o.l.v. Gerhard Rouwenhorst en Henk v.d. Berg. De Gemeente Hattem heeft de nieuwe HR 
ketel betaald. HGH is verantwoordelijk voor gas-water-licht, ook voor klein onderhoud. Voor 
eventueel noodzakelijk groot onderhoud (waarbij grote kosten gemoeid zijn) gaan wij in gesprek met 
gemeente over mogelijk uitvoering.  

b. Aanstellen beheerder (Bert van Dieren)  

Het proces hoe dit allemaal gaat lopen wordt uitgelegd. Bert wordt aanspreekpunt: hij bekijkt hoe 
het loopt, controleert of alles goed loopt, er goed schoon wordt gemaakt etc. Het wordt nog verder 
uitgewerkt hoe en wat. 

c. Schoonmaakwerkzaamheden  
Bij aanvang van de exploitatie van de zaal was er wat reuring ontstaan vanwege de 
schoonmaakwerkzaamheden die het exploiteren van de zaal met zich meebrengt. Inmiddels valt dit 
mee en wordt dit opgepakt. Er worden vanuit een aantal leden suggesties gedaan om dit anders te 
organiseren. Esther Hoek geeft aan dat het een en ander nog gestroomlijnd moet worden en dat de 
bevindingen tot nu geëvalueerd gaan worden. 
 

8 Voorstel verplichting werkzaamheden bij lidmaatschap (ter stemming)  

Vrijwilligers zijn onontbeerlijk. We zijn een club met 600 leden, er mag verwacht worden dat ieder lid een 
bijdrage levert. Met een uur per persoon per jaar kom je al een heel eind. 

 

Idee vanuit de zaal: in de Dijkpoorter een advertentie plaatsen: schoonmaken zaal en daarvoor vergoeding 
krijgen d.m.v. gratis lessen. Voorzitter geeft aan dat dit geen optie is. Er is voor gekozen dat niemand van de 
vrijwilligers een vergoeding krijgt. 

 

Via Linda Landman heeft de jazz een aantal namen opgeschreven van leden die willen helpen met de 
schoonmaak. 

Dit strakker organiseren, iemand naar het schema laten kijken die verstand heeft van de 
schoonmaakwerkzaamheden/rooster. 

 

Gebruik door scholen: 8 uur per week, HGH ontvangt geen vergoeding. Omdat de scholen blijven gymmen, 
zijn de toestellen blijven staan. Van Heemstraschool en De Zaaier zijn ingelicht over het gebruik en er zijn 
afspraken gemaakt.  

Partou maakt ook gebruik van de zaal o.l.v. HGH leiding. Dit zijn inkomsten voor de vereniging. 
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Afkopen van schoonmaak mogelijk? Het is nog geen verplichting op dit moment, er volgen ook nog geen 
sancties. Er wordt nu bekeken hoe we hier mee om moeten gaan. We zijn op zoek naar een module hoe we 
kunnen gaan werken met het intekenen voor werkzaamheden binnen de organisatie. De komende 3 – 5 jaar 
hopen we in de Eijerdijk te blijven en de verwachting is dat dit ook mogelijk wordt gemaakt door de 
gemeente. 

 

Opmerking: Hoe realiseren we dat leiding niet steeds de kartrekker is om vrijwilligers te krijgen voor de 
activiteiten? Zij moeten zich immers concentreren op het lesgeven. Dit geldt ook voor de schoonmaak: de 
belasting voor de op dat moment sportende leden wordt hoger nu. Het is belangrijk dat er wel wat meer 
structuur komt en er extra hulp bij komt. 

 

Opening Eijerdijk: het idee leeft om er een grootse opening van te maken, b.v. ook gezonde dingen verkopen 
om inkomsten binnen te halen en demonstraties te geven. Dit wordt nog nader besproken en uitgewerkt. 

 

Nieuwsbrief: deze is verdwenen, er is behoefte aan, maar dit moet dan wel opgepakt worden door 
vrijwilligers. De bedoeling is dit 4x per jaar op te zetten door 3 of 4 mensen. 

 

Stemming: verplichting werkzaamheden bij lidmaatschap:  

1 lid is tegen, 1 lid onthoudt zich van stemmen, overige leden stemmen voor, waardoor dit voorstel is 
aangenomen. 

 

9 Rondvraag  

Een aantal acties zijn niet gelopen zoals gehoopt: is dat te wijten aan de groepen die benaderd worden? 
Wellicht ook andere acties bedenken, zoals een demo geven. Voorzitter geeft aan dat de communicatie soms 
ook duidelijker kan en dat er duidelijk behoefte is aan een activiteitencommissie: zij kunnen dit ook 
stroomlijnen en opzetten. 
 
Complimenten voor het bestuur. Er wordt een overweging meegeven: indexering contributies is duidelijk, 
maar de salarissen van de leiding moeten toch ook echt mee geïndexeerd worden.  
 
Opening Eijerdijk: datum volgt. Wethouder wordt hier ook voor uitgenodigd. 
 
10 Sluiting  
Sluiting om 21.10 uur. 

 


