
AVL 18-03-2021

GYMNASTIEKVERENIGING HERCULES

Opgericht 18 oktober 1909 Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie

(KNGU)

Notulen algemene ledenvergadering

Datum: Donderdag 18-03-2021

Locatie: Digitaal via Google Hangouts

Aanvang: 20.00 uur

Notulist: Marleen Scholten

Aanwezigen: Arjan Kuiperij, Louise Kuiperij, Carmen Dekker, Anouk Knol, Jeannette Soepenberg,

Bianca Scherluit, Verelin Scholten, Roos Weggemans, Amber Onderdijk, Bianca Dubois, Eddy Bakker,

Iwan te Winkel, Nienke Drouven, Ingrid Tollenaar, Pamela van Loon, Marleen Scholten

1. Opening door de vice-voorzitter
Van harte welkom aan iedereen die aanwezig is

2. Mededelingen/vragen
● Vragen vanuit leiding/vrijwilligers voor de agenda

Geen vragen of aanvullingen
● Contributie: deze blijft gehanteerd zoals afgelopen jaar

Leeftijdsgroep Contributie afgelopen en komend
seizoen  per lesuur incl
bondscontributie

t/m 15 jaar € 32,75
16 jaar e.o. € 37,75

3. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering van 18-06-2020*)
Er zijn geen opmerkingen en worden vastgesteld

4. Bespreken en vaststellen van het jaarverslag 2020 door de secretaris *)
Deze is besproken en zijn goedgekeurd

5. Bespreking  en vaststellen van de jaarrekening door de penningmeester *)
Financieel is, ondanks de crisis, de vereniging gezond gebleven. De jaarrekening is via het
scherm gepresenteerd. Vanwege de kleine stijging van de leden zijn de inkomsten voldoende
gebleven. Na de ALV in juni 2020 is er rekening gehouden met de Coronacrisis in de
begroting.

- Aan kleine materialen is wat meer uitgegeven dan begroot, dit zit in de uitgave aan
geluidsboxen voor meerdere locaties en hiernaast de mondkapjes.

- Huur is minder geweest in 2020 vanwege de coronacrisis.
- De kosten aan de KNGU contributie is wat minder dan begroot ivm



- Reclame kosten zijn meer kosten gemaakt om promotie te maken, er zijn nav de
promotie meer leden bij de vereniging gekomen.

Wat er positief is op de rekening in 2020 wordt een voorstel gedaan om dit in derde kwartaal
naar de leden terug te laten komen en dan de alle leden die op dat moment lid zijn geen
contributie te laten betalen.
Door alle leden wordt dit in de vergadering goedgekeurd en is dit voorstel aangenomen.

6. Begroting 2021
(aan de hand van de winst- en verliesrekening 2020 de toelichting daarop en de eindbalans 2020 *)

Uitgangspunt is dat tot de zomervakantie een aangepaste begroting is ivm de Coronacrisis.
Na de zomervakantie zal in de begroting uit worden gegaan van een regulier lesprogramma.
De begroting is doorgenomen en is akkoord bevonden tijdens de ledenvergadering.

7. Kascommissie
● Verslag vanuit kascommissie (zal worden voorgelezen)
● Verlenen van decharge penningmeester en bestuur
● Benoeming van de kascommissie komend jaar

Carmen Dekker en Anouk Knol hebben het verslag van de kascommissie voorgelezen. Er
wordt Decharge verleent aan het gehele bestuur
Nieuwe kascommissie is benoemd: Amber Onderdijk en Carmen Dekker

8. Verandering bestuur en bestuursmedewerkers per 18-03-2020:
● Nieuwe bestuursleden benoemen

- er zijn geen nieuwe bestuursleden die toetreden
● Vacatures bestuursleden

- Er zijn twee vacatures: de functie van secretaris en voorzitter staan open.
Voor een voltallig bestuur is voor Hercules een bestuur van zes leden
wenselijk.

Zittend bestuur tot 18-03-2021

Bestuursfunctie Naam Aftredend per

voorzitter - vacature sinds 21-03-2019

vice-voorzitter/bestuurslid
jazz/BOM

Eddy Bakker maart 2022

secretaris Marleen Scholten maart 2022

penningmeester Iwan te Winkel maart 2022

bestuurslid algemene zaken Nienke Drouven maart 2022

bestuurslid Pamela van Loon maart 2023

bestuurslid Ingrid Tollenaar maart 2023

Bestuur per 18-03-2021

Bestuursfunctie Naam Aftredend per

voorzitter ? vacature sinds 21-03-2019

vice-voorzitter/bestuurslid Eddy Bakker maart 2022



jazz/BOM

secretaris ? vacature vanaf 18-03-2021

penningmeester Iwan te Winkel maart 2022

bestuurslid algemene zaken Nienke Drouven maart 2022

bestuurslid Pamela van Loon maart 2023

bestuurslid Ingrid Tollenaar maart 2023

9. Vrijwilligersbeleid, betrokkenheid van leden bij de vereniging
- benoemen van inzet van leiding en vrijwilligers

Complimenten en dank aan de leiding om online les te hebben vormgegeven.
Pamela van Loon en Ingrid Tollenaar zijn binnen het bestuur actief betrokken om het
vrijwilligersbeleid op te zetten.

10. Toekomstplannen
Op de korte termijn zal er nog gekeken worden om zoveel mogelijk buitenlessen te kunnen
vormgeven tijdens de Coronacrisis.

11. Rondvraag
Amber Onderdijk: Bij Greijdanus is veel belangstelling bij de buitenlessen, mogelijk dat er een
vlag of een banner bij de les neergezet kunnen worden om reclame te kunnen maken. Bianca
Scherluit zal hiervoor de banners ophalen om te kunnen gebruiken.

12. Sluiting
Dank voor alle aanwezigen en de vergadering wordt gesloten.


