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Notule algemene ledenvergadering 

Datum: 8 Juli 2021  

Tijd: 17:00  

Locatie: Kantine sporthal Boekel 

Aanwezig:  3 ouders van leden, kader en bestuur 

Bestuur: Voorzitter Nicole, Nathalie, Nicolle, Laura, Ingrid, Anke, Karin 

Assistenten: Loes, Femke, Nicole, Mara, Resie, Noor 

Notulist: Sigrid Verbeek 

 

1. Opening 

Nicole opent de vergadering met voorstelronde. 

Terugblik presentatiedag; positief ervaren. 

Uitleg over WBTR (de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen) (kascommisie, huishoudelijk regelement, statuten, 

continuiteitscommissie, vraag over het waarom van continuiteitscommissie wordt beantwoord) er wordt gevraagd naar 

de beschikbaarheid van de aanwezige mensen om hierover na te denken deel aan te nemen.  

 

2. Ingekomen stukken 

Contributie wordt opnieuw vastgesteld, blijft gelijk met vorig jaar. 

Verder zijn geen ingekomen stukken binnengekomen. 

 

3. Planning seizoen 2021/2022 

Laura neemt de planning door, blikt kort terug op afgelopen seizoen, die anders was dan ander jaren ivm corona. 

Presentatiedag heeft in plaats van de clubkampioensschappen plaatgevonden.  

Gym en jump kon helaas niet doorgaan ivm corona, wanneer de maatregelen het toelaten zal hij in het najaar  

(23 oktober) plaatsvinden. 

planning: 

De tweede week van september start het nieuwe turnseizoen 2021/2022.  
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Raboclubsupport: 

Leden worden gevraag om op onze club te stemmen. Vorige seizoenen zijn daarvan de balkverbreder en  

flik flack trainer aangekocht.  

Sinterklaas: 

Zal begin december plaatsvinden 

Clubkampioenschappen: 

In juni vinden de clubkampienschappen plaats.  

Overige planning: 

- We starten tweede week na schoolvakantie, ivm de schoolroosters van de  assistenten.    

daarna kan de planning gemaakt worden welke assistent in welke les komt. 

- Automatische incasso komt 2 keer per jaar, voor en najaar. 

- Kijklessen data wordt nog afgestemt vinden plaats in het voor en najaar.  

- Tijdens feestdagen en vakanties zijn er geen turnlessen en tijdens avond4daagse Boekel - Venhorst (dinsdag t/m 

donderdag) 

 

4. Aanpassing statuten en Huishoudelijk regelement. 

Nicole geeft een samenvatting van de statuten deze zijn te vinden (na goedkeuring door notaris) via de website.  

Huishoudelijk reglement: Nicole geeft een korte samenvatting deze worden bij het aanmeldformulier meegestuurd  

aan nieuwe leden.  

Clubkleding wordt besproken, waarschijnlijk wordt komend jaar puntenaftrek toegepast tijdens  

clubkamioenschappen. Dit wordt tegen die tijd gecommuniceerd.  

Welkomsbrief is aangepast deze staat komend seizoen 2021/2022 op de website. 
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5. Overzicht inkomsten - uitgave en ledenverloop 

Nathalie bespreekt de financiele situatie. 

Ledenverloop:   1-8-2020 1-1-2020 1-8-2021 

 Bestaande leden  141  183  170 

Wachtlijst   20  0*  23 

Totaal:    161  183  193 

Opzeggingen   n.v.t.  13  46 

 Totaal:    161  170  147        

* Niemand van de wachtlijst geplaatst i.v.m. corona maatregelen en buitenlessen 

Ledensysteem: was digimembers, wordt All United 150 a 200 euro per jaar. Hierbij hebben wij ook een app waar je 

onder andere jezelf kan afmelden voor lessen etc.  

Tegemoet komen namens de bond m.b.t. Corona. Hier is geen gebruik van gemaakt zodat andere verenigingen wel van 

het vaste bedrag gebruik konden maken, aangezien wij geen eigen accomodatie hebben etc. Er is ook concessie gedaan 

voor de leden dit volgens het bestuur is dit netjes afgehandeld. 

Kascontrole seizoen 2021/2022 

Ine wil kascontrole doen 

Karin wil kascontrole doen 

 

6. Bestuursverkiezingen  

Voorzitter: Nicole Verwegen 

Secretariaat: Nathalie Hoek 

Penningmeester: Anke Kuijpers 

Technische zaken: trainers / assistenten/  opleidingen: Nicolle Vogels en Sigrid Verbeek 

Evenementen: Ingrid Coolen, Laura van Dun en Karin van der Linden 

(sinterklaas organiseren, clubkampioenschappen, uitje) 

continuiteitscommissie::  Karin, Ine, Hilke 
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7. Rondvraag 

Karin: respectproject boekel.  

 

8. Sluiting 

 

 


