
 

 

 

 

 

Verslag (online) Algemene Ledenvergadering 

 

Datum: 15 april 2021 

 

Aanwezigen 

Bestuur: 

 

Loek Heinsman (voorzitter), Daniëlle van der Heiden (bestuurslid), Sanne Papavoine 

(bestuurslid), Leontine Vullinghs (secretaris, verslag) 

(Ere)leden: In verband met privacy wetgeving en publicatie van dit verslag worden geen namen 

van aanwezige leden genoemd.  

 

1. Opening door de voorzitter 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom op deze eerste en hopelijk laatste online ALV.    

 

2. Vaststelling agenda 

De voorgestelde agenda wordt overgenomen en vastgesteld. 

 

3. Verslag Algemene Ledenvergadering van 26 augustus 2020 

De ALV 2020 was uitgesteld i.v.m. de coronapandemie. 

p.2 Na een mailwisseling van de voorzitter met de bond is de bondscontributie over het 2e kwartaal 

2020 uiteindelijk wel betaald. Er is nu ook discussie over de bondscontributie over het 1ste en 2e 

kwartaal 2021. Bij andere verenigingen in de regio wordt nagevraagd wat zij doen. De 

bondscontributie bedraagt € 7,15/kwartaal voor 16+ en € 5,80/kwartaal voor leden tot 16 jaar. 

  

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

 

4. Bestuurssamenstelling 

De samenstelling van het bestuur is ongewijzigd en er zijn drie vacatures: twee algemene leden en 

een penningmeester. De termijn van de voorzitter verloopt in 2022. 

Het aantrekken van nieuwe bestuursleden wordt echt problematisch.  

 

Voor de taken van de penningmeester is een noodconstructie bedacht. De financiële administratie 

wordt door de beheerders van de sporthal gedaan, daarbij bijgestaan door de penningmeester van 

Stichting Turnen. Een extern boekhoudkantoor doet de controle. Deze constructie is niet ideaal en 

een penningmeester die alles overziet wordt zeer gemist. 

 

Volgens de statuten bestaat het bestuur uit minimaal 3 leden. Met de huidige vier leden voldoet het 

bestuur weliswaar aan die eis, maar toetreding van enkele nieuwe leden zou zeer welkom zijn. 

De aanwezige leden gaan akkoord met de samenstelling van het bestuur:: 

 

Voorzitter: Loek Heinsman 

Secretaris: Leontine Vullinghs 

Penningmeester: vacature 

Algemene bestuursleden: Danielle van der Heiden, Sanne Papavoine, vacatures (2x) 

 

5. Stand van zaken in het licht van de coronapandemie 

Vanaf 15 december 2020 zijn alle accommodaties gesloten. Het eerste kwartaal 2021 is er niet 

gesport. De weken voorafgaand aan deze ALV is er door verschillende groepen op een aangepaste 

wijze buiten getraind, met name om de leden enigszins tegemoet te komen en een verdere terugloop 
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van het ledenaantal tegen te gaan. Ter illustratie: in het vierde kwartaal 2020 telde Sport Balans 530 

leden, op dit moment nog circa 470. Ook het aantal storneringen van geïnde contributie neemt toe. 

 

De huur van de sporthal over het vierde kwartaal 2020, € 14.000, wordt teruggestort.  

Financiële regelingen voor 2021 (NOW-regeling voor personeelskosten en TVS-regeling voor 

gederfde huurinkomsten) worden in april/mei 2021 bekendgemaakt.   

Ondanks financiële regelingen heeft corona de financiële situatie van Sport Balans negatief 

beïnvloed. Het initieel berekende tekort over 2020 van € 25.000,- wordt nog enigszins beperkt na 

terugstorting van de € 14.000,- betaalde huur en komt dan uit op € 11.000,- 

 

Hoewel het leek alsof alles stil lag, zijn de trainers wel degelijk actief geweest. Zo is er met veel 

enthousiasme en betrokkenheid voor een groot aantal groepen, selectie én recreatie, een nieuw 

rooster gemaakt, buitenlocaties gevonden en een aangepast trainingsprogramma gemaakt. Het 

nadeel van onze sport is dat deze zich minder goed leent voor buitensporten. Vanwege het slechte en 

koude weer is er bewust voor gekozen pas onlangs te starten met buitenlessen. 

Hoewel deze bewuste keuze prima uit te leggen is, leverde het ontbreken van (buiten)lessen een 

groot aantal mailtjes van leden en ouders op, een deel daarvan ronduit vervelend. Bijvoorbeeld 

Waarom contributie betalen als er geen (volledig) trainingsprogramma wordt aangeboden? 

 

Steun vanuit de bond op dit vlak was minimaal. De bond was de afgelopen tijd vooral bezig met 

topsport, de misstanden rondom turnsters in die topsport, de Olympische Spelen en interne 

wisselingen binnen de bond zelf. 

 

6. Financiële zaken van Sport Balans Culemborg 2020-2021 

Zonder penningmeester is de financiële organisatie en verslaglegging een hele uitdaging. 

De jaarstukken zijn dit keer op een andere wijze tot stand gekomen en zien er anders uit dan andere 

jaren. De boekhouding werd voorheen gedaan in Exact, nu in AFAS. Sport Balans kan gebruik maken 

van de licentie van Stichting Turnen. Dit levert een besparing op van € 400,- per jaar. Het externe 

boekhoudkantoor rekent alleen een vrijwilligersvergoeding, dus geen uurloon. Eens per twee 

maanden is er financieel overleg met de beheerders die de financiële administratie voeren. 

 

6.1 Financieel verslag over 2020 

Een geschreven toelichting bij de exploitatierekening ontbreekt. Normaalgesproken wordt die door de 

penningmeester gemaakt. De voorzitter beantwoordt de vragen van de leden naar beste kunnen, 

maar zal bepaalde zaken wellicht na moeten vragen. De volgende onderwerpen komen ter sprake: 

● De contributie-inkomsten zijn lager dan begroot, omdat er een kwartaal geen contributie is geïnd. 

● De salariskosten van vaste krachten vallen onder ‘personeelskosten’; vergoedingen van alle 

andere krachten (vrijwilligers, zzp’ers, klusjesmannen, etc.) zijn als ‘vrijwilligersvergoeding’ 

opgenomen in de exploitatierekening. Vrijwilligersvergoedingen zijn in het 1ste, 3e en 4e kwartaal 

uitbetaald. 

● Gezien de omstandigheden en de keuze om het tweede kwartaal geen contributie te innen, valt 

het negatieve resultaat van € 11.000,- mee, al is het natuurlijk een aderlating. 

● Het is moeilijk te bepalen of dit verlies op te vangen is. De balans 2020 ontbreekt in de stukken. 

De voorzitter zegt toe deze alsnog op te laten maken en ter beschikking te stellen aan de leden die 

daar prijs op stellen. 

 

6.2 Begroting voor 2021 

● De tegemoetkoming voor niet geïnde huur is opgenomen in de begroting. Van veel regelingen is 

nog niet bekend hoe ze zullen uitpakken. 

● De contributie wordt per 1 oktober 2021 verhoogd met 1,5 % inflatiecorrectie. 

 

De leden stemmen in met de begroting 2021. 
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6.3 Verslag van de kascommissie en decharge van ‘de penningmeester’ over het gevoerde 

beleid 

● De kascommissie heeft de boekhouding gecontroleerd en geen onregelmatigheden geconstateerd  

De kascommissie adviseert de aanwezige leden het door het bestuur gevoerde financieel beleid 

en de jaarrekening 2020 goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen.  

● Goedkeuring en decharge worden opgeschort in afwachting van de balans. 

Op 17 april 2021 is de balans 2020 alsnog ter beschikking gesteld aan de leden. Na bestudering 

van alle stukken hebben de leden de jaarrekening 2020 goedgekeurd en het bestuur decharge 

verleend. 

 

6.4 Instellen van de kascommissie voor 2021/2022 

De leden bedanken de kascommissie voor hun werkzaamheden. 

Beide leden van de kascommissie blijven in functie in 2021.  

 

6.1 Contributie gedurende de lockdown 2e kwartaal 2021 

Trainers en bestuur hebben veel vragen gekregen over de contributie. Voor een aantal leden is de 

stopzetting van de lessen reden tot opzegging van het lidmaatschap of stornering van de contributie. 

Daarom wil het bestuur de aanwezige leden de volgende opties voorleggen ten aanzien van de 

contributie over het 2e kwartaal 2021: 

a. Volledig innen 

b. Volledig stopzetten inning 

c. Alleen inning basiscontributie en bondscontributie 

Er volgt een discussie over de voor- en nadelen van de drie opties.  

Uiteindelijk wordt gekozen voor optie c. innen van basis- en bondscontributie.  

In de nieuwsbrief van mei 2021 heeft het bestuur het besluit toegelicht: leden die 1 uur per week 

sporten betalen geen contributie voor het tweede kwartaal 2021, alleen bondscontributie (€5,80 jeugd 

tot 16 jaar en €7,15 16 jaar en ouder). Leden die meerdere uren in de week sporten, betalen dit 

kwartaal alleen het basisuur en de bondscontributie. 

.  

7. Overig 

-  Turnhal 

De vloer in de turnhal wordt vernieuwd en de hal wordt opnieuw ingericht. De gemeente heeft 

hiervoor geldt beschikbaar. Het aanbestedingstraject loopt en er wordt naar gestreefd de nieuwe hal 

in het nieuwe seizoen, na de zomer, in gebruik te kunnen nemen. 

 

8 Vaststelling datum ALV 2022 

De Algemene Leden Vergadering voor het jaar 2022 zal plaatsvinden op dinsdag 10 mei 2022.. 

 

9 Rondvraag 

Een van de leden vraagt naar de ideeën van het bestuur over een ledenwervingscampagne. De 

voorzitter antwoordt dat het bestuur de afgelopen periode vooral bezig is geweest het hoofd boven 

water te houden en ervoor te zorgen dat de vereniging financieel gezond blijft. Een aantrekkelijke,  

nieuw ingerichte turnhal, trekt hopelijk nieuwe leden aan. 

 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering. 

De leden bedanken het bestuur voor zijn inzet in het afgelopen jaar. 

 


