Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op woensdag 3 april 2019 in
Wijkcentrum de Akkers, Lenteakker 5 te Spijkenisse.
Aanwezig waren 42 leden van de sportvereniging inclusief 5 bestuursleden en 3
sportbegeleiders en 1 medische begeleider.
Louisa heeft zich afgemeld wegens haar ziekte.
Bestuur bestaande uit:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Algemeen bestuurslid: materialen:
Algemeen bestuurslid: ledenadministratie
Algemeen bestuurslid: sociale contacten:

Jan
Tonny
Ton
Steef
Aart de S.
Louisa

1. Opening van de vergadering.
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom.
Beste leden.
Allereerst hartelijk dank, dat jullie allemaal zijn gekomen. Dat is altijd erg plezierig, want voor een
lege zaal is zo ongezellig.
Eerst even een vraagje: Hebben jullie allemaal de presentielijst getekend die bij de ingang ligt? Als je
dat nog niet hebt gedaan wil je dat dan alsnog in de pauze doen?
We zijn hier bij elkaar, omdat het bestuur aan jullie verantwoording moet afleggen over het gevoerde
beleid over het jaar 2018. De enige keer in het jaar, als het goed is, dat dit volgens de reglementen
moet.
Hoe vonden wij het zelf als bestuur.
We begonnen vanaf 4 april vorig jaar met een aantal nieuwe bestuursleden. Dat is wennen, want je
moet het met elkaar doen en een nieuwe lichting doet het toch weer anders. Ton heeft het
penningmeesterschap overgenomen van Aart. Ton vond dat Aart L. een goede administratie had
bijgehouden, maar hij ging het wel iets anders doen zoals jullie in de vergaderstukken hebben kunnen
zien. Hij is boekhouder en dat merk je.
Steef heeft de zaken van Bert overgenomen. Pas dan blijkt, wat een werk Bert de afgelopen jaren
heeft verzet. Als je er mee wordt geconfronteerd valt het pas op. Ook Bert heeft het prima
overgedragen, maar Steef moest wel wennen, maar kon, als het nodig was, terugvallen op Bert.
Inmiddels loopt het op rolletjes.
Ook ik, als voorzitter, had het idee, dat ik op een rijdende wagen moest springen. Elk bestuurslid had
zo zijn/haar eigen manier om te functioneren, maar dat went vanzelf.
De secretaris, Tonny, heeft weer heel veel werk verzet. Zij was en is een beetje de spil van de club.
Ze houdt alles in de gaten en zegt tegen de bestuursleden wat er moet gebeuren als er iets wordt
vergeten of iets dergelijks. De nieuwe secretaris zal er een zware dobber aan hebben, maar Tonny
heeft hem al uitstekend voorbereid.
Louisa is, ondanks haar drukke werkzaamheden en af en toe wat broze gezondheid, weer uren in
touw geweest. De leden merken dat aan de telefoontjes en de kaartjes bij ziekte en bij verjaardagen.
Aart de S., heeft het afgelopen jaar de ledenadministratie bijgehouden. Hij heeft het niet gemakkelijk
gehad. Hij is een eigen bedrijf gestart en had er eigenlijk geen tijd meer voor. Het is hem toch gelukt,
maar hij is straks blij dat hij de bestuursfunctie neer kan leggen.
Binnen het bestuur wordt prima samengewerkt in een goede sfeer en dat willen we graag zo houden.

In het begeleidingsteam is het één en ander veranderd. Dieneke heeft moeten afhaken vanwege haar
gezondheid. Gelukkig hebben we Sjanie, Romy, Laura, Diana en Angela om af en toe tijdens de
sportlessen op de bank plaats te nemen.
Bij de beweegcoaches, zoals ze zich mogen noemen, hebben we afscheid genomen van Soraya of
Surabaya zoals Fred haar wel eens noemde. Ze wilde helaas geen afscheid van ons nemen en dat is
erg jammer, want ze was een gewaardeerde sportbegeleidster. Ook Angelo is niet meer in staat om
regelmatig les te komen geven. Hij staat wel op de reservelijst voor het geval dat ….. We waren
gelukkig met Jolanda, Katie, Mark, Martin, Taco en Chantal. Helaas haakt Mark dit jaar af, maar
daar kom ik straks op terug.
Wij stellen het zeer op prijs, dat er 22 leden meegedaan hebben met de Reanimatie- en AED training.
Aangezien veiligheid voor de leden bij ons voorop staat kunnen we daar niet van buiten. We hebben
het afgelopen jaar eenmaal geoefend, om het geleerde in de praktijk te brengen. Deze oefening is
goed verlopen. We zullen dat zeker nog een aantal keer herhalen, want dat is nodig.
Het afgelopen jaar zijn we ook geconfronteerd met nieuwe privacyregels. Jullie hebben daar allemaal
wel iets van gemerkt, want jullie hebben een toestemmingsformulier moeten tekenen zodat wij jullie
gegevens op een juiste manier konden registreren. Aart de S. heeft het maar druk gehad met velen
achter de broek te zitten. Uiteindelijk was alles binnen.
De nieuwe regels hebben ook consequenties gehad voor de website. Geen namen meer op de website
en geen foto’s, waar personen herkenbaar op staan, zonder toestemming plaatsen.
Het is jammer, dat het aantal leden is gedaald. Het is niet dramatisch, maar het moet niet te hard
gaan. Een oproep aan jullie allen om wat reclame te maken voor de club. Het hoeven niet alleen
hartpatiënten te zijn, maar diabetespatiënten zijn uiteraard ook van harte welkom.
Ik wens ons allen een vruchtbare vergadering toe.
2. Mededelingen.
Er zijn verder geen mededelingen
3. Ingekomen stukken.
Voor deze vergadering zijn er geen ingekomen stukken.
4. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 4 april 2018.
De notulen worden doorgenomen en goed gekeurd.
5. Jaarverslag 2018.
Ook dit wordt doorgenomen en goed gekeurd.
6. Verslag van de kascontrole commissie.
De kascontrole is gedaan door Hans K. en Ruud G.
Er zijn geen onregelmatigheden aangetroffen en stellen de vergadering voor het bestuur
kwijting te verlenen voor het gevoerde beleid. De vergadering volgt dit advies met applaus.
7. Financieel jaarverslag 2018.
Dit wordt besproken en wat uitleg gegeven.
Er wordt gevraagd hoe het zit met verzekeringen zoals de sportmaterialen.
De penningmeester zal navraag doen.

8. Vaststellen van de begroting 2019.
Na enige uitleg wordt de begroting goedgekeurd.
9. Aanstellen nieuwe kascontrole commissie.
De kascommissie blijft Hans K. en Ruud G.
10. Aanstellen nieuw reserve lid kascontrole.
Het reserve lid blijft Fred van O.
11. Pauze.
Omdat de vergadering voorspoedig verloopt wordt er geen pauze gehouden.
12. Bestuursverkiezing.
Volgens de statuten (komen de volgende leden) van het bestuur in aanmerking om af te treden:
Tonny (10 bestuursjaren) niet herkiesbaar
Aart de S. (6 bestuursjaren) niet herkiesbaar
Het bestuur stelt voor dat de ALV besluit:
Tjomme van den B., als secretaris te benoemen voor 3 jaar.
De vergadering neemt dit voorstel over.
Ton van W., penningmeester, neemt de ledenadministratie van Aart de Snoo over.
13. Afscheid Tonny, Aart de S. en Mark B.
Er wordt afscheid genomen van de aftredende bestuursleden met een cadeau.
Ook van Mark wordt afscheid genomen met een cadeau.
Jan zegt dat we Mark erg zullen missen, hij was een goede sportbegeleider.
Aansluitend hierop geeft Jan nog een uitleg over het cadeau voor begeleiders.
In het verleden werd er een potje neer gezet zodat de leden hierin konden doneren maar dat gaf veel
ongelijkheid. Het bestuur heeft toen besloten om dit te doen uit de algemene middelen. Hierdoor is het
een cadeau naar aantal jaren van werkzaamheid bij de vereniging.
14. Rondvraag.
Niemand heeft nog iets voor de rondvraag.
Een opmerking van Steef, hij is verbaasd hoeveel drop er wordt gegeten door de leden tijdens de sport.
15. Sluiting van de vergadering.
De voorzitter sluit de vergadering om 20.15 uur en nodigt allen uit om bij de bar nog iets te drinken.

Tonny
ex-secretaris

