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Aanwezigen

Bestuur:

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

(Ere)leden:

In verband met nieuwe Privacy wetgeving en publicatie van dit verslag worden in dit
verslag geen namen van aanwezige leden genoemd.

Afwezig met
kennisgeving:

1. Opening door de voorzitter
De voorzitter heeft de aanwezigen welkom.

2. Vaststelling agenda
Er worden twee punten aan de agenda toegevoegd, te weten:
Privacy wetgeving
Enquête Fitness

Verslag 16 mei 2017
Op pagina 1 staat dat de huur van de sporthal is verlaagd, echter de is niet verlaagd maar gelijk
gebleven.

3. Verslag Algemene Ledenvergadering van 16 mei 2017
Op pagina 1 staat dat de huur van sporthal Parijsch is verlaagd, Dit is onjuist, de huur is gelijk
gebleven. Zonder verdere wijzigingen worden de notulen vastgesteld.

4. Bestuurssamenstelling
Dit onderwerp stond vorige jaar ook al op de agenda. Het lukt niet om invulling te vinden. Met het oog
op de toekomst wil het bestuur graag jonge mensen toevoegen, Het is een wens om het bestuur aan
te vullen met mensen uit de trainersgroep. De animo hiervoor is aanwezig. Een aantal trainers van de
vereniging heeft samen met gemeente en NOC NSF nagedacht over hoe sport toekomst bestendigd
te maken. De aanwezigen leden stemmen in met een (proef)periode om trainers toe te laten in het
bestuur. Als aandachtspunt wordt meegegeven dat de trainers zich niet alleen voor eigen discipline
inzetten.

5. Financiële zaken van Sport Balans Culemborg 2017
5.1 Financieel verslag over 2017
Het verslag was een beeldpresentatie. Hieronder volgt een korte opsomming:
• 2017 was goed jaar qua huuropbrengsten van De Havendijk. Er is veel in het pand
geïnvesteerd, dat is terug te zien in de huuropbrengsten
• Subsidies van gemeente voor B-fit, Brede School, Zicht op evenwicht.
• Kosten personeel in de hand gehouden, helaas groot verloop bij de dans omdat de vereniging
geen markt conform salaris wil bieden.
• Aantal sponsoren groeit waardoor sponsoring een redelijk stabiele inkomstenstroom is
• Er was een record opbrengst van de grote clubactie
De leden van de sponsorcommissie en grote clubactie commissie worden bedankt voor hun inzet.

5.2 Begroting voor 2018
De begroting was een beeldpresentatie. Hieronder volgt een korte toelichting.
De gemeenteraad heeft een huurverhoging voor binnensport aangekondigd. De oude afspraak
omtrent huurgewenning van 5 jaar is voorbij, er wordt dus een stijging van huur voorzien. Het bestuur
stelt voor om de prijs voor het eerste lesuur gelijk te houden dit jaar, maar de extra uren die leden
gebruiken te laten verhogen met indexering. De leden gaan akkoord met dit voorstel.

5.3 Verslag van de kascommissie en decharge van de penningmeester over het gevoerde
beleid
De kascommissie heeft de boehouding 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 2018
Kascommisie lid 1 wordt bedankt voor zijn inzet de afgelopen jaren. Kascommissie lid 2 blijft nog een
jaar aan. Eén van de leden meldt zich aan als tweede lid van de kascommissie voor 2018.

6. Presentatie activiteiten 2017
Deze presentatie wordt verzorgd door de trainers van onze vereniging.
Er is een interne en externe analyse gemaakt waarmee kansen en bedreigingen voor de vereniging in
kaart zijn gebracht. Kansen voor de vereniging zijn de nog steeds groeiende wijk Parijsch en inzetten
op een multifunctionele vereniging.

7. Vrijwilligersbeleid 2017 - 2020
Tijdens de Algemene Ledenvergadering in 2017 is gediscussieerd over het vrijwilligersbeleid. Een
werkgroep met mandaat is gevormd en heeft zich hierover gebogen. Alle functie die door vrijwilligers
worden vervuld zijn in kaart gebracht en is een weging aan gegeven. Het bedrag wat begroot is, is
verdeeld en vrijwilligers hebben een financiële tegemoetkoming gekregen. Trainers krijgen geen
vrijwilligersvergoeding maar een uurvergoeding.

8. Onderwerpen vanuit de leden / bestuur
- Grote clubactie 2017 – terugkoppeling
De grote clubactie was wederom bijzonder succesvol. Ideeën voor bestemming van de opbrengsten
zijn welkom.
- Automatisering o.a. declaraties, urenverantwoording
Er is een app ontwikkeld die het makkelijker maakt om aanwezigheid van leden en leiding bij te
houden.

- Ontwikkelingen stichting Turnen – exploitatie Parijsch en voornemen exploitatie Interweij
Sportbalans is een huurder van de Stichting Turnen. De Stichting Turnen is in overleg met de
gemeente over het beheer van Sporthal Interweij. De Stichting heeft kritiek op hoe de eigenaar
omgaat met het groot onderhoud van het pand, ontbreken van zonwering en de luchtbehandeling.
Reactie over voorgenoemde zaken moeten rechtstreeks gestuurd worden aan het College van
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Culemborg. Het bestuur zal onderzoeken of het
weigeren van een huurverhoging mogelijk is als groot onderhoud niet verbetert.
- Privacywetgeving
Vanaf 25 mei 2018 gaat een nieuwe wet omtrent Privacy van kracht. De KNGU heeft een tool
gegeven met 35 vragen om te testen of de vereniging klaar is voor de deadline. Er wordt al aantal
jaren toestemming gevraagd voor het gebruik van beeldmateriaal. De toegangsrechten voor de
administratie zal worden aangepast. Er worden geen problemen verwacht omtrent de invoering van
de wet.
- Enquête fitness
De enquête heeft lang op zich laten wachten. Het bestuur heeft hulp gevraagd bij de KNGU, dit is pas
een paar maanden geleden gelukt. Nog niet alles is geanalyseerd. Het bestuur zal met de leden van
de fitness in gesprek gaan over de uitkomsten.
- Eigen vermogen vereniging
De vereniging beschikt over oud eigen vermogen. Hier gebeurt niets mee. Mogelijk kan dit worden
ingezet in duurzaamheid.
Vanuit de leden komt de suggestie het in te zetten voor verdere verbetering van De Havendijk
waaronder plaatsen van een lift, beperken geluidsoverlast, nieuwe ramen in de kantine.
Eén van de aanwezigen leden merkt op dat wanneer je het labelt voor utiliteitsbouw je subsidie kan
krijgen. Als er leden zijn die mee willen denken over dit onderwerp hoort het bestuur dat graag.

9. Vaststelling datum ALV 2019
De Algemene Leden Vergadering voor het jaar 2018 zal plaatsvinden op maandag 14 mei 2019.

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.
De leden bedanken het bestuur voor haar inzet in het afgelopen jaar.

