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Verslag Algemene Ledenvergadering HG&TC (najaar) 2022  
 
Datum: woensdag 9 november 2022 
Tijdstip: van 20:32 tot 20:48 
Plaats: digitaal 
 
Agenda 
1. Opening  
2. Mededelingen en ingekomen stukken  
3. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering 28 september 2022  
4. Bestuurssamenstelling/Rooster van aftreden  
5. Begroting 2023  
6. Voorstel contributie 2023  
7. Rondvraag  
8. Datum voorjaarsvergadering  
9. Sluiting 
 
Aanwezig:  

naam Hoedanigheid  

Ruben Bakema Voorzitter 

Victor Borgemeester Secretaris (verslag) 

Kirsten Vestering Bestuur 

Myra Mostaard Bestuur 

Frank Sneek Penningmeester 

Ingrid Groot Ouder/Activiteitencommissie 

Angelique Bakema – de Boer Ouder/Ledenadministratie 

Sander Bot Ouder 

Joanna Wierzchowska Ouder 

Patrique de Jong Trainer 

Chris Fikke Trainer 

 
Afwezig met afbericht: 

- Saskia Jorna en Arlane Paqueo-Pol 
 

1.  Opening  
 
De voorzitter opent om 20:32 uur de vergadering. Hij heet alle aanwezigen van harte welkom. 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
 

- Er zijn geen ingekomen stukken binnen gekomen. 

- De agenda wordt in overleg met de vergadering vastgesteld. 
 
3. Vaststellen Verslag Buitengewone Algemene Ledenvergadering 28 september 2022 
 

- De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en de voorzitter bedankt de secretaris voor de 
verslaglegging. 

 
4.  Bestuurssamenstelling/rooster van aftreden 

 
o De eerste termijn van de voorzitter zit er bijna op. Vooruitlopend op deze datum stelt 

Ruben Bakema zich opnieuw verkiesbaar voor een nieuwe termijn als voorzitter. 
o De aanwezigen stemmen unaniem in met het voorstel om Ruben Bakema nog een 

termijn als voorzitter te benoemen. 
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5. Begroting 2023 
 

- De begroting wordt toegelicht door de penningmeester. 

- De inflatie zorgt voor enige onduidelijkheid in de begroting, maar gezien de stabiele stijging 
van het ledenaantal zal dit effect verwaarloosbaar zijn. 

- De vaste lasten zullen waarschijnlijk 5% stijgen, daarmee wordt rekening gehouden in de 
begroting 

- Er zijn na de toelichting geen vragen over de begroting. 

- De aanwezigen stemmen unaniem in met de voorgelegde begroting. 
 

6. Contributie 2023 
 

- De contributie zal het komende jaar met 4% worden verhoogd. Dit is minder dan de inflatie, 
maar wel voldoende om als vereniging gezond te blijven en om het voor iedereen mogelijk te 
houden om te blijven sporten. 

- De aanwezigen stemmen unaniem in met het voorstel om de contributie vanaf 1 januari 2023 
met 4% te verhogen. 
 

7. Rondvraag 
 

- De voorzitter vraagt aan de vergadering of er geïnteresseerden zijn om deel te nemen aan de 
kascontrolecommissie. De kascontrole zal in waarschijnlijk in mei plaatsvinden. 

- Sander Boten Joanna Wierzchowska geven aan hier geen behoefte aan te hebben. 

- Het bestuur geeft aan zelf op zoek te gaan naar aanvullende kascontrolecommissieleden 
 

- Ingrid geeft aan dat het afgelopen seizoen stokte met het opleiden van assistenten. Zij vraagt 
of er al voortgang is geboekt met het opleiden van assistenten. Zijn er bijvoorbeeld 
assistenten die hun niveau 1 opleiding hebben afgerond en zijn er doorstromingen naar 
niveau 2 geweest? De voorzitter geeft aan dat beide niet het geval is geweest. Door een groot 
verloop in het aantal assistenten is eerst gefocust op het verkrijgen van voldoende 
assistenten. Daarna wordt aandacht besteed aan de opleidingen. Dit punt heeft wel aandacht. 

- De voorzitter is in gesprek met de opleidingscoördinator (Joëlle Snoek) om in company 
assistenten op te leiden voor niveau 1. 
 

- Ingrid vraagt of de tweede groep Nijntje lessen al gestalte heeft gekregen. De voorzitter geeft 
aan dat dit al loopt. De insteek is om per 1 januari 2023 te starten met de nieuwe lessen. 
Vooral het verkrijgen van een beschikbare locatie op de juiste tijden is het grootste obstakel. 
 

- Ingrid vraagt of de notulen van de Algemene Ledenvergaderingen alleen behandeld worden 
tijdens de daaropvolgende Algemene Ledenvergaderingen. De voorzitter geeft aan dat de 
notulen na vaststelling door het bestuur worden gepubliceerd op de website. 

 
8. Datum voorjaarsvergadering 
 
Vastgesteld wordt dat de volgende Algemene Ledenvergadering gehouden zal worden op woensdag 
24 mei 2023 om 20:30. 
De vergadering zal in principe fysiek plaatsvinden. De fysieke bijeenkomst is afhankelijk van eventueel 
dan geldende coronamaatregelen. 
 
9. Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 20:48 uur en dankt eenieder voor zijn aanwezigheid. 
 
 
 
 
 
 
 


