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Notulen van de Algemene Leden Vergadering, welke werd gehouden op 

dinsdag 23 april 2013 in ’t Spilbroek aan de Bleekenweg te Neede. 

 

Aanwezig: 7 bestuursleden, 6 technische leiding, 2 leden van de 

kascommissie en 18 leden. 

Afwezig met kennisgeving: Martine Tijhuis en Anouk Vehoff 

 

 

1. Opening vergadering. 

Henny Lodeweeg opent de vergadering. Hij biedt excuses aan voor de 

rare plek van vergaderen. We zitten nu noodgedwongen in de horeca 

van ’t Spilbroek. Er is een grote opkomst. Dat maken we niet vaak mee.  

 

2. Notulen van ALV van maandag 16 april 2012. 

Deze worden nog even snel uitgedeeld. Er zijn geen op- of 

aanmerkingen en de notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Jaarverslag van de secretaresse. 

Karin leest het verslag voor en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Financieel verslag van de penningmeester. 

Het financieel verslag laat zien dat we keurig gedraaid hebben. We 

komen uit op € 39,00 negatief. De contributie is een stuk lager doordat 

er een terugloop is in leden. De subsidie wordt ieder jaar minder en zal 

t.z.t. volledig verdwijnen. We hebben een dure ziektekostenverzekering 

opgezegd omdat we meer premie betaalden dan dat er werd 

uitgekeerd in geval van ziekte. Er is een nieuwe voorziening getroffen. Er 

is geld gereserveerd voor de aanschaf van nieuwe materialen.  

Er wordt opgemerkt dat er veel gebreken aan o.a. de Dumasweg zijn. 

Kunnen we niet bedingen dat de zaalhuur hier lager wordt? De 

gemeente moet ook de exploitatie rond zien te krijgen dus dat is geen 

optie. Er is veel correspondentie geweest met de gemeente over deze 

klachten. Op 6 of 7 mei a.s. wordt er een nieuwe ketel geplaatst. De 

leden blijven echter erg pessimistisch. Als er, ook na het plaatsen van 

de nieuwe ketel, klachten zijn geef deze dan door aan H. Lodeweeg. Er 

is nergens anders plek, helaas. 

Het verslag wordt, na uitleg van de penningmeester door de leden 

goedgekeurd. 

 

5. Verslag van de kascommissie.  

Dhr. Ten Els en Mevr. Blaauboer. 

Dhr. Ten Els neemt het woord. Ze hebben 14 dagen geleden alles 

gecontroleerd en het klopte exact. Het zag er keurig uit. Betsy en 

Marieke bedankt. 
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6. Begroting 2013. 

In de begroting is een voorziening opgenomen voor aanschaf van 

materialen. Verder waren er geen op- of aanmerkingen en is de 

begroting hierbij aangenomen. 

 

7. Bestuursverkiezing. 

De vacature voor voorzitter is nog steeds vacant. Hiervoor zijn nog 

steeds geen kandidaten voorgedragen. 

Vandaag nemen we afscheid van Marieke te Brinkhof. Betsy Bartelink is 

tussentijds al ingetreden als penningmeester. Dit moet nog wel officieel 

bevestigd worden. Het bestuur was al akkoord en de leden zijn nu ook 

akkoord. 

Het bestuur is al wel bezig geweest de functie voorzitter op te vullen. 

Lisette Waanders is bereid gevonden het bestuur te komen versterken. 

Ze kijkt nu of het bevalt. (“loopt nu stage”). 

 

8. Contributieverhoging. 

De NGV heeft als standpunt laagdrempelig te willen zijn. Gymnastiek is 

tenslotte de moeder van alle sporten. 

We ontkomen echter niet aan een contributieverhoging voor het 1e uur 

van € 0,50. De subsidies lopen af en we moeten reserveren voor de 

toekomst. Er zullen materialen vervangen moeten worden. 

De leden die gymmen aan de Dumasweg hebben eerst wat 

weerstand. De vergadering wordt 5 minuten geschorst zodat er 

onderling overlegd kon worden. Na deze 5 minuten komt de 

maandagavondgroep met het feit dat ze de boel niet willen blokkeren. 

Mocht volgend jaar de situatie niet gewijzigd zijn zullen ze wel tegen 

een contributieverhoging stemmen. Dit jaar geven ze het bestuur de 

voordeel van de twijfel omdat er een nieuwe ketel geplaatst zal gaan 

worden. De contributieverhoging is akkoord.  

 

9. Mededelingen van het bestuur. 

Onze website is vernieuwd. Op dit moment staan Adrianne en 

Markerink als sponsoren op de site. Markerink zal 1% van de schades 

van onze leden aan ons vergoeden. 

In het verleden hadden we natuurlijk inkomsten van de advertenties in 

de Turn Mee. Nu deze er niet meer is willen we proberen meer 

sponsoren op onze website te krijgen en zodoende weer wat inkomsten 

te genereren. Zijn er mensen die een sponsorcommissie willen vormen? 

Mevrouw Jose Kettering meldt zich aan. We zullen via onze leden en 

leiding extra mensen gaan zoeken en nemen t.z.t. contact op. 
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10. Rondvraag. 

- Er heeft een leuk stukje in de krant gestaan over de 

vriendinnendag. Hierop is erg enthousiast gereageerd. We 

moeten nu afwachten of de nieuwe leden zullen blijven. Er blijkt 

ook een stukje op de landelijke site hierover te hebben gestaan. 

- Nog even over de Dumasweg, hoe zit het met de andere 

verenigingen/scholen. Als je de klachten samen naar de 

gemeente ventileerd sta je sterker. Dit alles is ook via de 

Sportfederatie aan de orde gekomen en we zijn ook samen naar 

de gemeente gestapt.  

- Er is geen nieuw lid voor de kascommissie gekozen. Irma 

Blaauboer was voor het laatst en Gerrit ten Els blijft nog een jaar. 

Jose Kettering zal Irma gaan vervangen.  

De leden hebben decharge verleend aan het bestuur. 

- Kunnen de notulen en het jaarverslag voorafgaand aan de 

ledenvergadering op de website gezet worden? Ja, dat gaan 

we regelen. 

 

11. Sluiting 

Om 21.15 uur sluit Henny de vergadering en wenst een ieder veel 

sportplezier. 
 

mailto:info@ngvneede.nl
http://www.ngvneede.nl/

