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 GYMNASTIEKVERENIGING HERCULES 

Opgericht 18 oktober 1909                                               Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie 

(KNGU) 

 

Notulen algemene ledenvergadering 

Datum: Donderdag 21 maart 2019 

Locatie: Wijkcentrum SIO, Thorbeckelaan 2 in Zwolle-Zuid  

Aanvang: 20.00 uur 

Notulist: Marleen Scholten 

 

1. Opening door de voorzitter 
Aanwezigen: Nienke Drouven, Iwan ten Winkel, Manon Knol, Roos Weggemans, Carmen           

Dekker, Gabi Brondijk, Conny Brondijk, Ellen Onderdijk, Bianca Scherluit, Veronica          
Nugteren, Eddy Bakker, Jaap Schotkamp, Marijke Poppen, Peter Aarninkhoff 

 
2. Mededelingen/vragen 

● Vragen vanuit leiding/vrijwilligers voor de agenda:  
Er zijn vanuit de aanwezigen geen aanvullingen op de agenda 

● Herculesavond: Bianca Scherluit zal de avond coördineren. Alle voorbereidingen         
lopen op schema: 

Lotte Kiffers en Anouk Knol zijn vanuit de leiding betrokken bij de organistie van de avond samen met                  
Bianca Scherluit. De sporthal van Landstede is vastgelegd en binnenkort zullen er meer             
werkzaamheden ter  voorbereiding worden opgepakt. 

● Contributie: Om elk jaar de verhoging van de bondscontributie op te kunnen vangen             
en hiernaast rekening houdend met reguliere inflatie, wordt er een voorstel gedaan            
voor een verhoging van € 2,50 per lidmaatschap per kwartaal voor de komende 3 jaar               
ingaande vanaf het derde kwartaal van 2019: 

 
Leeftijdsgroep Contributie afgelopen seizoen Voorstel contributie komend seizoen  
 t/m 15 jaar € 30,25 € 32,75  
16 jaar e.o. € 35,25 € 37,75  

 
Door alle aanwezigen wordt de contributieverhoging van 2,50 euro per kwartaal goedgekeurd, de             
contributie wordt verhoogd per gevolgde les. Er wordt nogmaals bevestigd door het bestuur dat dit               
voor de komende 3 jaar is. De verhoging is nodig gezien het terugkerende tekort dat wordt                
geconstateerd op de jaarrekening. 

 
3. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering van 13 maart 2018*) 

Er zijn geen opmerkingen op de notulen en de notulen van 13-03-2018 worden vastgesteld door alle                
aanwezigen. 

 
4. Bespreken en vaststellen van het jaarverslag van de secretaris *) 

Het jaarverslag is besproken en er zijn een aantal highlights toegelicht door de aanwezigen. Het               
jaarverslag wordt door de aanwezigen vastgesteld. 

 



5. Bespreking  en vaststellen van de jaarrekening door de penningmeester *) 
Er is een tekort van 3000 euro op de jaarrekening van 2018 te zien. Het tekort kan worden verklaard                   

doordat het aantal leden is verminderd, de contributie van de KNGU jaarlijks verhoogd wordt, en               
de sponsoring teruggelopen. Een aantal kostenposten vallen iets lager, met name door het             
opzeggen van de huur van de zalen van de lessen die niet meer gedraaid worden. De kosten                 
wegen hierbij niet geheel op tegen de baten. 

De vereniging is nog steeds een gezonde vereniging. Er is in het verleden kapitaal gespaard vanwege                
het grote aantal leden die Hercules heeft gehad. Het vermogen is gereserveerd met de gedachte               
om te kunnen investeren in een eigen locatie. Tot op heden is er geen geschikte locatie of                 
samenwerking voor een locatie gevonden. Mogelijk dat in de toekomst zich een juiste locatie met               
voorwaarden aandient. 

De jaarrekening 2019 wordt met alle aanwezigen vastgesteld. 
 

6. Begroting 2019 
(aan de hand van de winst- en verliesrekening 2018 de toelichting daarop en de eindbalans 2018 *) 
Bij de begroting wordt er rekening gehouden met een tekort van 11.000 euro. Dit kan verminderen                
naar ruim 10.000 met de voorgestelde contributieverhoging. Een al in rekening gebrachte grote kosten              
post is de aanschaf van de trainingspakken voor de selectieleden jazzdans. Het geïnvesteerde bedrag              
hiervoor aan het begin van 2019 is ruim 6500. De begroting is conservatief opgesteld. 
De begroting voor 2019 wordt in samenspraak met alle aanwezigen vastgesteld. 
 

7. Kascommissie 
● Verslag vanuit kascommissie (zal worden voorgelezen) 

Op woensdag 06-03-2019 is kascommissie bij elkaar geweest en is met penningmeester het             
financiële overzicht van de vereniging van het jaar 2018 doorgenomen. Het verslag is voorgelezen              
tijdens de vergadering aan alle aanwezigen. 

● Verlenen van decharge penningmeester en bestuur 
Er is decharge verleend aan penningmeester en bestuur tijdens de AVL. 

● Benoeming van de kascommissie komend jaar 
Peter Aarninkhof  en Marloes van Dongen zullen de kascommissie voor 2019 vertegenwoordigen. 

 
8. Verandering bestuur per 21-03-2018: Jaap Schotkamp, Veronica Nugteren 

● Vertrekkende bestuursleden 
● Nieuwe bestuursleden 
● Verschuiving taken bestuursleden 
● Vacatures bestuursleden 

 
Zittend bestuur 
 

e bestuursfunctie end per 
ter chotkamp 2019 
orzitter/bestuurslid jazz+BOM Bakker  2022 
aris n Scholten 2022 
gmeester ca Nugteren 2019 
rslid gym re sinds 13-03-2018 

 
Bestuur per 21-03-2019 
 

ursfunctie ure 
ter -03-2019 

oorzitter/bestuurslid jazz+BOM Bakker 
aris n Scholten 
gmeester e Winkel 
rslid algemene zaken+gym Drouven 

 
 



Het voorstel voor de implementatie van de nieuwe samenstelling van het de bestuur met de verdeling                
van de functies wordt alle aanwezigen aangenomen. 
De voorzittersfunctie blijft een vacante positie, er is nog een bestuurslid nodig om de taken binnen het                 
bestuur goed te kunnen verdelen. Om als bestuur niet te kwetsbaar te zijn is een bestuur van 5 leden                   
noodzakelijk, waarbij er een coördinator bij de afdeling jazz/BOM en bij de gym is. De functie van                 
voorzitter zal tijdelijk door Eddy Bakker worden waargenomen als vice-voorzitter. Bij het toetreden van              
nog een bestuurslid die zich aanmeld, kan dan gezamenlijk worden gekeken met alle bestuursleden              
naar de verdeling van de functies, waarbij een voorzitter uit de 5 leden van het bestuur kan worden                  
gekozen. 
 
 

9. Aanpassen statuten 
Dit is niet aan de orde geweest in het afgelopen jaar en er zijn geen wijzigingen die voorgesteld                  
kunnen worden. 

 
10. Vrijwilligersbeleid, betrokkenheid van leden bij de vereniging 

Het vrijwilligersbeleid zal onder de aandacht blijven. Vrijwilligers zijn van groot belang voor de              
vereniging om deze goed te kunnen blijven draaien en te besturen.  
Op dit moment is er niet een heel duidelijk overzicht wie een bijdrage wil en kan doen. Er zijn                   
vrijwilligers die zich hebben gemeld voor een taak, die niet benaderd zijn. Dit heeft mogelijk te maken                 
gehad met het verloren gaan van informatie aangezien er verschillende personen binnen de             
vereniging vrijwilligers heeft benaderd. Dit is een punt van aandacht om te zorgen voor een duidelijk                
overzicht. Dit zal bij het bestuur als bespreekpunt worden meegenomen. 

 
11. Toekomstplannen 

Vanwege de groei van het talent bij de selectiegroepen jazzdans, wordt er gestreefd naar het blijven                
vergroten van de kwaliteit van de selectielessen om de kans op nationale prijzen te vergroten.               
Afgelopen jaar is ingezet op het verzorgen van workshops voor de jazzleiding, dit zal verder door                
gezet worden in de komende jaren.. 
Aanvulling van Manon Knol: Er is een overleg geweest met kinderopvang Partou om een aantal keer                
per jaar workshops te geven op kinderdagverblijven. Mogelijk zal hier een structureel aanbod             
lessen/workshops voor Partou uit kunnen voortvloeien die Hercules zal verzorgen. 
Afdeling gym: de ontwikkeling van het aantal leden en leiding bij de gym blijft onder de aandacht.                 
Binnen het bestuur is aan het begin van het seizoen 2018/2019 samen met de coordinator gym                
gekeken naar het voortbestaan van de afdeling gym ivm tekort aan leiding. Op dit moment draait de                 
afdeling gym goed. De coordinator gym wil graag een selectieteam kunnen opzetten voor gym en               
turnen 
 

12. Rondvraag 
Roos Weggemans heeft een vraag waar kunnen ingevulde lijsten en formulieren van de leiding naar               
toe gestuurd kunnen worden nu er een wisseling van penningmeester is? De formulieren kunnen naar               
hetzelfde mailadres van penningmeester worden verstuurd.  
Marleen Scholten attendeert de aanwezigen op het tekenen van de presentielijst ALV 21-03-2019. 
 

13. Sluiting 
De voorzitter bedankt alle aanwezigen en de vergadering wordt afgesloten. 


