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Verslag Algemene Ledenvergadering HG&TC najaar 2021  

 
Datum: woensdag 10 november 2021 

Tijdstip: 20:30 

Plaats: digitaal 

 
 

Aanwezig:  
naam Hoedanigheid  

Ruben Bakema Voorzitter 

Victor Borgemeester Secretaris (verslag) 

Michelle van der Velden Penningmeester 

Kirsten Vestering Bestuur 

Myra Mostaard Bestuur 

Saskia Jorna Trainster 

Arlane Paqueo-Pol Trainster 

Jennifer Velker Trainster 

Bart Fikke Trainer 

Chris Fikke Trainer 

Patrique de Jong Trainer 

Ingrid Groot Ouder/Activiteitencommissie 

Ronald Kalteren Ouder 

Kathalijne van Santen Ouder 

 

 

Afwezig zonder afbericht: 

- Niemand 

 

Afwezig met afbericht: 

- Joëlle Snoek 

- Danice Snoek 

- Cynthia Zunnebeld 

- Lieneke de Vries 

- Marion Meerhoff 

- Angelique Bakema de Boer 

 

1.  Opening  

 

De voorzitter opent om 20.30 uur de vergadering. Hij heet alle aanwezigen van harte 

welkom. 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

 

- Joëlle, Danice, Cynthia en Marion hebben voorafgaand aan de vergadering 

schriftelijk hun goedkeuring voor de te behandelen voorstellen gegeven, hun 

stemmen worden daarom ook meegeteld bij de besluitvorming. 

 

3. Vaststellen Verslag ALV 19 mei 2021 

 

- De notulen worden behandeld. Het bestuurd geeft aan dat deze op zoek is naar een 

extra kascommissielid ten behoeve van de beoordeling van de jaarrekening in 2022. 

- De notulen worden hierna ongewijzigd vastgesteld en de voorzitter bedankt de 

secretaris voor de verslaglegging. 
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4. Besteding Coronagelden 

 

- Mogelijk krijgen we te maken met strengere coronamaatregelen. De persconferentie 

van vrijdag zal duidelijkheid geven. 

- De rijksoverheid heeft in de voorgaande periode de amateursportverenigingen als 

gevolg van de tweede lockdown in december 2020 tot de zomer van 2021 drie keer 

compensatie aangeboden. HG&TC heeft hier gebruik van gemaakt. Op basis 

daarvan is compensatie ontvangen. 

- Voor Q4 2020 en Q1 2021 is elk 9.000 euro ontvangen. 

- Voor Q2 2021 is goede hoop dat de tegemoetkoming ook hier wordt toegekend. 

- We hadden het afgelopen seizoen wel ledenverlies maar ten opzichte van eerdere 

jaren staat het ledenaantal er nu goed voor. 

- Ingrid vraagt of de besteding van de ontvangen gelden aan voorwaarden is 

gebonden. 

- De voorzitter geeft aan dat er geen voorwaarden aan de besteding zitten  

- De rijksoverheid kan wel mogelijk een steekproefcontrole doen waarbij de vereniging 

de gemaakte loonkosten en gederfde contributie aantoonbaar moet maken. Dit is in 

de administratie makkelijk inzichtelijk te maken. 

- Het besluit ligt hierdoor voor om de ontvangen coronamiddelen te gebruiken voor de 

geplande investeringen.  

- De aanwezigen bij de vergadering gaan unaniem akkoord met dit voorstel. 

 

 

5. Aanschaf toestellen 

 

- Er staat dit seizoen een grote investering in de planning waarbij vooral materialen 

voor de verdieping op de Lingeweg moeten worden aangeschaft. Dit is vooral ter 

vervanging van oude materialen en verbetering van de veiligheid van de 

turners/turnsters. Tevens is de investering ter verbetering, vervanging en aanvulling 

van toestellen waaraan tijdens de jaarlijkse inspectie gebreken zijn geconstateerd. 

- Janssen & Fritsen is gevraagd om een offerte te maken om de bovenverdieping 

volledig van matten te voorzien. Dit verbetert de esthetiek en veiligheid, maar het 

scheelt ook stofvorming in de zaal. 

- Tevens is Janssen & Fritsen gevraagd om enkele toestellen te vervangen/aan te vullen 

in het kader van blessurepreventie en veiligheid.  

- Ingrid vraagt welke toestellen bij deze investering horen. Het bestuur geeft aan dat dit 

een nieuwe softtop balk, een (meter)paddenstoel, een juniorbrug, een rekstok en een 

balkverbreder betreffen. 

- Deze investering willen we voor een deel betalen uit de hiervoor vastgestelde reserve 

(coronagelden), een deel uit (BOSA) subsidie en een deel uit eventuele 

sponsoracties. Hierdoor blijft een restbedrag van ongeveer 7.500 euro, te betalen uit 

eigen middelen over. 

- Ingrid geeft aan dat in het verleden toestellen op de verdieping vaak werden 

verschoven. Kan dat na de aanleg van de mattenset ook nog? Het bestuur geeft 

aan dat het uitgangspunt is dat de indeling zo blijft omdat de matten nu vast liggen. 

De matten worden namelijk op maat gelegd rond de balken, bruggen en 

tumblingbaan. 

- Het besluit ligt hierdoor voor om de investering uit te voeren. De vergadering gaat 

unaniem akkoord met dit voorstel. 

- De voorzitter bedankt de vergadering namens trainers en leden en geeft aan dat de 

opdracht naar Janssen & Fritsen er nu uit gaat. 

- Dit betekent wel dat de oude matten weg moeten en dat er moet worden 

schoongemaakt op de verdieping. Mogelijk vindt dit plaats in een vakantie i.v.m. de 

dagtaak die het is om alle materialen te plaatsen.  
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6. Begroting 2022 

 

- Op dit moment schrijven de statuten voor dat de vereniging alleen een jaarrekening 

moet presenteren. Het bestuur vindt dat de vereniging conform de vernieuwde wet- 

en regelgeving ook de begroting zou moeten presenteren. 

- Het bestuur heeft daarom nu al een begroting opgesteld. 

- De penningmeester geeft aan dat de te verwachten contributies moeilijk in te 

schatten zijn, omdat het afgelopen periode niet echt representatief is geweest. 

- Inkomsten uit sponsorgelden/acties zijn ook lastig in te schatten, omdat de DEEN 

sponsoractie niet meer bestaat. 

- De post afschrijving geeft ook de geplande investering weer, waarbij rekening 

gehouden wordt met een afschrijftermijn van 5 jaar. 

- De post loonkosten houdt rekening met een loonindexering. 

- Het resultaat is een zo goed mogelijke begroting met inachtneming van de twee 

voorgaande minder representatieve jaren. 

- De afschrijvingen zorgen wel voor een negatief resultaat van 9.117,- euro. Dit kan 

gedekt worden uit de bestemmingsreserve vervanging toestellen 

- Het ledenaantal groeit weer. Men lijkt inschrijvingen uitgesteld te hebben totdat de 

maatregelen werden versoepeld. 

- We houden wijzigingen in de maatregelen in de gaten en passen ons beleid hier op 

aan. 

- Het besluit ligt hierdoor voor om in te stemmen met de begroting voor het komende 

jaar.  

- De aanwezigen bij de vergadering gaan unaniem akkoord met dit voorstel. 

 

 

7. Voorstel contributie 

 

- Het bestuur heeft geconstateerd dat de huidige contributiestaffel op een vreemde 

manier in elkaar zit. De systematiek is in het voorstel verbeterd, met als uitgangspunt 

dat hoe meer men traint hoe minder men per uur betaalt. 

- Er is wel een kleine inflatiecorrectie toegepast. Het resultaat is een gemiddelde 

verhoging van <1% van de contributies. 

- Ingrid vraagt de of deze tabel voor alleen selectieleden of ook voor recreatieleden 

geldt. 

- Het bestuur geeft aan dat de tabel voor alle lessen is doorgevoerd, dus recreatie en 

selectie. 

- Op dit moment wordt maximaal 13 uur per week getraind, maar de tabel voorziet 

alvast in maximaal 15 uur per week. 

- Ingrid vraagt of de korting vanaf derde kind uit eenzelfde gezin nog geldt. 

Dit geldt nu niet (meer). Het bestuur geeft aan niet op de hoogte te zijn van een 

dergelijke regeling.   

- De aanwezigen bij de vergadering stemmen unaniem in met het voorstel om de 

contributietabel door te voeren per 1 januari 2022. 

 

 

8.  Bestuurssamenstelling 

 

- Michelle van der Velden heeft aangegeven de functie van penningmeester neer te 

willen leggen aan het einde van het seizoen. Er staat daardoor een vacature voor 

penningmeester/ boekhouder open. 
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9. Rondvraag 

 

- Ingrid vraagt als lid van de activiteitencommissie of er wedstrijden staan gepland. Het 

bestuur geeft aan dat er in Hoorn geen wedstrijden staan gepland. Voor wedstrijden 

moet men uitwijken naar De Goorn. (Wijzigingen in) Coronamaatregelen bepalen of 

er wedstrijden gepland kunnen worden. Mogelijk dat er vanuit KNGU nog 

aanvullende maatregelen komen. 

- Ingrid geeft aan dat jongenswedstrijden ook volgens een andere systematiek worden 

gehouden. Ze wil graag hierover van gedachten wisselen met het bestuur. De 

voorzitter geeft aan dat hiervoor een apart moment wordt ingepland 

- Ingrid geeft aan er dit jaar geen sinterklaasfeest meer word georganiseerd, zij vindt dit 

een gemiste kans. Het bestuur geeft aan zich hier i.v.m. de Zwarte Pieten discussie niet 

in te willen mengen. Wel bestaat er een plan om een midwinterfeest te organiseren, 

maar dit is sterk afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen. De voorzitter 

geeft aan dat hiervoor een apart moment moet worden ingepland met het bestuur, 

om hierover van gedachten te wisselen. 

- Ingrid geeft aan de oproep voor de ALV op Facebook en Instagram gemist te 

hebben. De voorzitter geeft aan dat dit niet is gedaan om te voorkomen dat 

externen zich gaan aanmelden, terwijl zij geen lid zijn of anderszins verbonden zijn met 

de vereniging. Het bestuur neemt dit idee nogmaals mee voor de volgende ALV als 

proef. 

 

10.  Datum Voorjaarsvergadering 

 

- Vastgesteld wordt om de voorjaarsvergadering te houden op 25 mei 2022. 

- Voorafgaand aan de volgende vergadering word besloten in welke vorm deze 

gehouden zal worden (fysiek of digitaal). 

 

 

11. Sluiting 

 

- De voorzitter sluit de vergadering om 21:05 uur en dankt eenieder voor zijn 

aanwezigheid. 


