Verslag Algemene Ledenvergadering
Datum: 16 mei 2017
Aanwezigen

Bestuur:

Loek Heinsman (voorzitter), Johan Pont (penningmeester), Claudy van Duijn
(bestuurslid), Daniëlle van der Heiden (bestuurslid, verslag)

(Ere)leden:

Ad Hazenberg, Willie van der Heiden, Herman van Sermondt, Dickie van Munster,
Joris Burgers, Betty van Diën, André van der Put, Imke Burgers, Luc van Dam, Carla
de Boer, Mark Dubbeldam, Hennie Uittenbogert, Louise J. Wulterkens, Gerrie
Papavoine, Hilly de Heus, Sanne Papavoine, Sandra Mouthaan, Amber Boogers.

Afwezig met
kennisgeving:

Jan Heijink, mw. G. Dubbeldam, mw. W van der Heiden, Willeke van Diën, dhr. G.
Stol, Fred Jägers, Riet de Vries van Deventer, mw. A Brouwer, Jeanine Wijgand.

1.
Opening door de voorzitter
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering.

2.
Vaststelling agenda
Agenda punt 8 wordt door Hennie Uittenbogert toegelicht. De agenda wordt zonder wijzigingen
vastgesteld.

3.
Verslag Algemene Ledenvergadering van 18 mei 2016
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
4.
Bestuurssamenstelling
Jan Heijink heeft zijn functie van secretaris neergelegd. Het bestuurd is op zoek naar nieuwe
bestuursleden. Mochten de leden interesse hebben of mensen kennen die mogelijk interessse hebben
dan hoort de voorzitter dit graag.

5.
Financiële zaken van Sport Balans Culemborg 2016
5.1
Financieel verslag over 2016
De begroting voor 2016 is niet geheel behaald. Het jaar is wel geëindigd met een positiever saldo dan
begroot. Dit komt onder andere door meevallende kosten en hogere opbrengsten.
De opbrengsten zijn structureel hoger door het gebruik van de zaal van de Havendijk door de
Jozefschool, er vindt met meerdere scholen overleg plaats om de Havendijk te gebruiken voor
schoolgym lessen.
Voor de fitnessruimte in Parijsch zijn enkele toestellen aangeschaft. De huur van Sporthal Parijsch is
verlaagd. In het verleden bleken de ledenaantallen in de zomer terug te lopen, hier was in de
begroting rekening mee gehouden, maar de dip in het ledenaantal was in 2016 kleiner dan verwacht,
het ledenaantal kende in oktober wel een kleine dip.
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Met behulp van Herman van Sermondt is een deel van het pand aan de Havendijk verkocht, wat
inkomsten heeft gegenereerd. Er zijn meer werkzaamheden in de afsplitsings meegenomen dan
begroot, maar dit gaf een goede kans om werkzaamheden te combineren.
Het jubileumjaar was duidelijk merkbaar in spornsorinkomsten. De subsidie inkomsten is gegroeid
door onder andere Brede School activiteiten en B-fit coaches.
De loonkosten zijn verminderend door het afstoten van minder rendabele uren. Er zijn 45 trainers
actief voor de vereniging. Door de inzet van Carla de Boer zijn er inkomsten door de verkoop van
oude turnpakjes. Er was een grote opbrnagst van de Grote Clubactie waar een airtrack en een
geluidsinstallatie voor de dansafdeling voor zijn aangeschaft.
De jubileumuitvoering gaf een neutraal finacieel beeld, terwijl er op verleis was gerekend, dit komt
mede omdat de paaseitjes actie en de inzet vansponsoren erg succesvol waren.
De aanwezigen leden keuren de jaarrekening 2016 goed.

5.2
Begroting voor 2017
In de begroting zijn een aantal wensen opgenomen waaronder het vergemakkelijken van de
declaratieprocedure voor trainers, verbeteren van de website, professionalisering administratie en een
teambuildingactiviteit voor vrijwilligers en trainers. De contracten met trainers worden onder de loep
genomen om te kijken of ze nog passend zijn. Er is een post opgenomen voor onderhoud pand
Havendijk. De kledingcommissie heeft een verzoek ingediend voor reservering voor trainingspakken.
De aanwezigen leden gaan akkoord met de begroting voor 2017.

5.3

Verslag van de kascommissie en decharge van de penningmeester over het gevoerde
beleid
De kascommissie heeft de boehouding steekproefsgewijs gecontroleerd en adviseren de aanwezige
leden het bestuur decharge te verlenen. De aanwezig leden nemen dit advies over. De
penningmeester wordt bedankt voor de inzet en verleent het bestuur decharge.

5.4
Instellen van de kascommissie voor 2017
André van de Put en Mark Dubbeldam melden zich aan als deelnemers van de kascommissie over het
jaar 2017.

5.5
Contributievoorstel 2017/2018
De aanwezigen leden gaan akkoord met de jaarlijkse, aan inflatie gekoppelde, contributieverhoging.
Carla de Boer stelt voor om de sponsoren te vermelden voor het raam op de Havendijk. Herman van
Sermondt neemt dit voorstel mee en wordt door het bestuur bedankt voor zijn inzet in het afgelopen
jaar.

6.
Presentatie activiteiten 2016
Amber Boogers licht de activiteiten (onder andere Dance2Demo te Nieuwegein, diverse
dansworkshops tijdens Koningsdag) van de dansafdeling toe aan de hand van een power point
presentatie. Amber zal stoppen met lesgeven bij Sport Balans Culemborg, er wordt nog gezocht naar
een nieuwe docent. Aanvulling van de groepen is noodzakelijk. In het nieuwe seizoen zullen daarom
nieuwe activiteiten worden gestart.
Hilly de Heus licht de activiteiten van de andere afdeling toe.Het hoogtepunt van 2016 was de
uitvoering, dit is zeer goed geweest voor het teamgevoel van de trainers en vrijwilligers. Er is groei in
de recreatiegroepen meisjes 6-9 jaar. De dames behaalden veel medailles op wedstrijden. Het
jongens turnen zit in de lift, op dit gebied is samenwerking gezicht met sportvereniging Hamarithi. 1
jongen gaat naar speciale trainingen die voorbereiden op de Olympische Spelen van 2024/2028. Er is
een nieuwe trainster voor de Jong Talenten. Free Running is een groot succes, er is belsoten een
ledenstop in te lasten.Er wordt gezocht naar mogelijkheden om het aantal uren uit te breiden. De
Jeugdcommissie heeft verschillende activiteiten georganiseerd. Het gat wat is gevallen door het
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vertrek van Wendy van der Spek is opgevangen met Linda Scholtens, Janique van Putten, Sanne
Papavoine en Hilly de Heus. Er wordt nog gezocht naar leding voor de peuter en kleutergroepen.
Het bestuur bedankt alle vrijwilligers en trainers voor hun inzet.

7.
Vrijwilligersbeleid 2017 - 2020
De vereniging heeft 45 trainers. 35 van hen ontvangen een vrijwilligersvergoeding, 10 trainers hebben
een contract. Daarnaast heeft de vereniging onbetaalde vrijwilligers. Het bestuur wil de leden vragen
om mee te denken over hoe je in de toekomst om wil gaan met vrijwilligers vergoedingen.
De leden geven het bestuur mandaat om een beleid voor vrijwilligersvergoedingen op te stellen.
Mark Dubbeldam, Louise Wulterkens en Ad Hanzenberg willen hier over meedenken.

8.
Onderwerpen vanuit de leden
Het bestuur hoort graag van de leden waarover zij in gesprek willen.
Het onderwerp contibutieverlaging fitness is ingetrokken na een eerste reactie van het bestuur.
Initiatiefnemers Jan Heijink en Hennie Uittenbogert gaan met het bestuur in gesprek.
Andre van de Put wil meedenken over een app om declaratieproces en aanwezigheid leden te
vergemakkelijken.
Graag hoort het bestuur ideeën voor de bestemming van de opbrengste van de Grote Clubactie. Er
zijn 590 leden en ongeveer 100 leden (voornamelijk kinderen) die boekjes inleveren. Ideeën voor een
bestemming voor 2017 mogen voor 1 augustus worden doorgegeven aan de voorzitter.
Naar aanleding van een opmerking over het klimaat in sporhal Parijsch kan het volgende worden
gedeeld: ·De gemeente Culemborg heeft onderzoek gedaan. Dit heeft geresulteerd in een rapport met
oplossing waarmee € 500.000,- mee is gemoeid. De gemeente kan dit niet financieren. Er worden nu
goedkopere oplossingen gezocht zoals zonwering met multifilm op de ramen. De gemeente heeft de
Stichting Turnen gevraagd om te praten over co-finaciering.
Mark Dubbeldam geeft de tip om kosten te verhalen op de ontwikkelaar.
Er komen 1000 zonnenpanelen op het dak van de sporthal. Aan de gemeente is daarvoor een lening
gevraagd door de Stichting Turnen. Ad Hazenberg vraagt hoe het zit met het onderhoud van het
huidige luchtbehandelingssyteem. De Stichting Turnen heeft de gemeente gevraagd dit zsm te
controleren en schoon te maken. De gemeente heeft een contract met een bedrijf wat op afstand de
temperatuur van de sporthal regelt, de beheerder hebben daar geen invloed op.
Mark Dubbeldam stelt voor om het stuk luchtbehandelingskanaal in het toetselhok te laten isoleren om
lekkende condens op toestellen te voorkomen.

9.
Vaststelling datum ALV 2018
De Algemene Leden Vergadering 2017 zal plaatsvinden op maandag 14 mei 2018.

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.
Herman van Sermondt bedankt het bestuur voor haar inzet in het afgelopen jaar.
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