Notulen Algemene Ledenvergadering KDO Lekkerkerk
Donderdag 4 maart 2021
Digitaal via Teams
Aanwezig Bestuur: Gert-Jan Lammens, Mattijs van Gorsel en Richard van Erk
Aanwezig commissies: Simona Kopecka, Wendy van Krimpen, Henny Huizer, Marieke
Korpershoek
Aanwezig leiding: Wilma de Jong, Marianca den Ouden, Michel Stuurman
Aanwezig leden: Netty Hendriks, Noorlander, Patimara van Herk, Emmy Boers, Evi
Noorlander, Thea, CO (Corrie Reijmers), Daphne Slingerland, Corrie Reijmers en Lize van
Diemen
Afwezig met kennisgeving: ?
Notulen: Angelique Pottuit-Latenstein van Voorst
1. Opening en vaststelling agenda
Gert-Jan opent de vergadering om 20.30 uur en heet iedereen welkom op deze
digitale ledenvergadering. Vorig jaar is secretaris Antoinette gestopt en er is nog
geen vervanger. Angelique heeft aangeboden voor de notulen van deze
vergadering te zorgen.
Bij een aantal agendapunten wordt d.m.v. een poll gestemd.
De agenda wordt vastgesteld.
Agendapunt 9 (vaststelling begroting en contributie 2021-2022) zit in de
presentatie bij agendapunt 5 (Financieel jaarverslag en decharge) verwerkt.
Deze punten worden samengevoegd.
2. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 5 maart 2020
De notulen worden vastgesteld.
Naar aanleiding van de notulen worden geen opmerkingen gemaakt.

3. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken.
Mededelingen:
1: De statuten van de vereniging zijn gedateerd. Per 1 juli dit jaar treedt de Wet
Bestuur en Toezicht in werking. Deze wet vraagt een aantal zaken op te nemen
in de statuten m.b.t. de Governance. Het bestuur gaat de statuten hierop
aanpassen. Later dit jaar volgt een bijzondere ledenvergadering waarin de
gewijzigde statuten door de leden moeten worden vastgesteld.
2: De uitvoering gaat dit voorjaar niet door. Bestuur hoopt dat in het najaar nog
iets met turn en dans georganiseerd kan worden.
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4. Corona
Vorig jaar rond deze tijd was de eerste Coronabesmetting en ging al snel de
eerste Lock down in. Bestuur heeft maatregelen moeten nemen en in 2020 zijn
niet veel activiteiten georganiseerd.
Bestuur is onder de indruk van de loyaliteit van leden en trainers.
In overleg met gemeente en verhuurder Jan Bruins is gekomen tot een aantal
met name financiële maatregelen. De huur is kwijtgescholden en mede daardoor
is 2020 financieel netjes afgesloten. Gert-Jan dankt nogmaals de leden voor hun
steun aan de vereniging. Het perspectief blijft onzeker, omdat binnensport een
hekel punt blijft. Het bestuur informeert via nieuwsbrieven als er wijzigingen zijn.
5. Financieel jaarverslag en decharge
Gert-Jan geeft het woord aan penningmeester Richard.
In het 2e jaar dat Richard penningmeester is, is een nieuwe ledenadministratie
ingevoerd met een facturatiemodule (All United). Ook kan er via Teams digitaal
worden vergaderd en was er veel uitzoekwerk voor financiële regelingen. De
secretariële werkzaamheden worden gezamenlijk opgepakt. Het aantal leden is
nagenoeg gelijk gebleven.
Richard bedankt Netty voor de hulp bij het opstellen van de jaarrekening.
De taken van de penningmeester zijn door het nieuwe boekhoudsysteem All
United vereenvoudigd. Alleen het vullen van de data was een hele klus.
Richard geeft een toelichting op het financiële jaarverslag. Er was een verlies
begroot van -€ 6000, dit is -€ 5976 geworden.
Naar aanleiding van de gepresenteerde cijfers zijn er geen vragen. In de
presentatie is ook het door de kascommissie getekende verslag inzake de
kascontrole opgenomen.
De kascommissie bestaat uit Corrie Reijmers en Marja Oudenes.
De vergadering gaat akkoord met de jaarrekening en dechargeert het bestuur
voor het gevoerde (financiële) beleid.
Vaststellen Begroting en contributie 2021-2022
Bestuur stelt voor om de begroting ongewijzigd door te voeren. Het is onduidelijk
wat Corona gaat doen. De sponsoring is wel begroot en komt binnen. Streven is
een nettoresultaat van € 6.600 volgend jaar.
Vergadering gaat akkoord met de begroting ongewijzigd beleid.
Inzake de contributie worden een aantal zaken ter stemming gebracht:
Contributievoorstel betaling per maand
Tot nu toe werden de contributies per kwartaal verwerkt. Voorgesteld wordt om
dit per maand te gaan doen. De bondscontributie wordt dan aan het begin van
het jaar geïnd en het lidmaatschap per maand. Alleen de systematiek wijzigt,
niet de hoogte van de contributie. De tweede leskorting verdwijnt. In de oude
situatie betaalde je bij twee lessen twee keer bondscontributie. De familiekorting
blijft wel bestaan.
Vergadering gaat akkoord met het voorstel om de contributie voortaan per
maand te heffen.
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Teruggave contributie bijdrage i.v.m. Corona
Een aantal leden hebben gevraagd om contributie teruggave. Bestuur heeft twee
opties die ze aan de leden voor wil leggen.
1: de bondscontributie te schrappen voor de overige 3 kwartalen van 2021
2: de factuur voor april niet te innen
Ook stelt zij voor de inschrijfkosten voor nieuwe leden te laten vervallen.
Via een rekenvoorbeeld laat Richard zien wat de financiële consequenties zijn.
Omdat de vereniging de bondscontributie terugkrijgt van de bond heeft deze
maatregel niet veel financiële consequenties. Het niet in rekening brengen van de
contributie van april kost de vereniging € 7.700.
Bestuur vindt het verantwoord om de leden wat terug te geven. Het is echter
niet aan het bestuur maar aan de leden om hiermee akkoord te gaan.
Vergadering gaat akkoord met de teruggave van de bondscontributie.
Inzake het voorstel om de contributie van april niet door te berekenen wordt
door Netty opgemerkt dat zij het verstandiger vindt om financieel een betere
positie te creëren voor de vereniging. Richard is het hiermee eens en stelt voor
om wanneer het aantal leden niet wijzigt voor de zomer tot uitkering over te
gaan.
Vergadering gaat akkoord met het voorstel van het bestuur dat wanneer er geen
drastische wijzigingen zijn en het past binnen de gemaakte afspraken het
bestuur handelingsvrijheid heeft om de contributie 1 maand niet te innen.
Michel merkt op dat in juli waarschijnlijk een groot deel van de bevolking al is
ingeënt en hopelijk het normale leven weer begint en pleit voor uitstel tot juli.
Bestuur wil echter niet te lang wachten, omdat zij bang is dat leden hun
lidmaatschap opzeggen. In juni wordt het besluit genomen en richting de leden
gecommuniceerd.
Gert-Jan bedankt Richard voor zijn enthousiasme en inzet het afgelopen jaar.
6. Jaarverslagen commissies: BOM, TCT, HEI en CCS
De verslagen worden door de vertegenwoordigers van de commissies
gepresenteerd d.m.v. een PowerPointpresentatie.
De commissie HEI heeft geen bezetting meer. Bestuur kijkt de komende tijd of er
nog een commissie HEI moet komen, of dat het ook anders georganiseerd kan
worden.
De commissie CCS is actief geweest met het binnenhalen van sponsors. De
COOP, regiobank Zuyderleven en de Rabobank zijn grote sponsors van de club.
Er zijn nieuwe borden gemaakt voor een presentatiewand van de sponsors.
In de komende nieuwsbrief wordt deze gepresenteerd. Leuk om groepsfoto’s
voor te maken wanneer dit weer kan.
7. Commissies
BOM
Aftredend en herkiesbaar: Angelique Pottuit, Henny Huizer en Chantal van der
Meer
Samenstelling na goedkeuring: Angelique Pottuit, Wendy van Krimpen,
Henny Huizer, Chantal v.d. Meer, Leonie Ligthart en Marieke Korpershoek
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TCT
Aftredend en herkiesbaar: Denise Ponsen en Simona Kopecka
Samenstelling na goedkeuring: Simona Kopecka, Denise Ponsen, Marleen
Vermeij en Marieke Ponsen
HEI
Aftredend en niet herkiesbaar: Victor Nooder
Samenstelling na goedkeuring: onbekend/ zie vorig stukje
CCS
Aftredend en niet herkiesbaar: Lisanne Slingerland
Samenstelling na goedkeuring: Wendy van Krimpen en Dirk de Mik
De CCS wil graag weer een derde persoon.
Kascommissie
Aftredend en herkiesbaar: Corrie Reijmers en Marja Oudenes
Samenstelling na goedkeuring: Corrie Reijmers, Marja Oudenes
Ook hier wordt gezocht naar een derde persoon om de kascommissie te
versterken.
Alle aanwezige leden gaan akkoord met de commissiesamenstellingen voor het
komende jaar.
Lisanne wordt bedankt voor haar inzet. De bloemen en het wijntje houdt zij
uiteraard tegoed.
8. Bestuursverkiezing
Aftredend: Gert-Jan Lammens (voorzitter), Mattijs van Gorsel (alg. Bestuurslid).
Verkiesbaar: Gert-Jan Lammens (3 jaar), Mattijs van Gorsel (2 jaar)
Samenstelling na goedkeuring: Gert-Jan Lammens (voorzitter), Mattijs van
Gorsel (alg. Bestuurslid), Richard van Erk (penningmeester).
Voor de continuïteit van de vereniging is het fijn dat er per jaar een bestuurslid
verkiesbaar is en niet 2 bestuursfuncties tegelijk vacant worden.
Vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van Gert-Jan en Mattijs en
bedanken hen voor hun inzet voor de vereniging. De beide heren bedanken de
vergadering voor het in hen gestelde vertrouwen.
In de laatste poll wordt gevraagd naar de Tevredenheid informatie bestuur:
50 % van de aanwezige leden geeft aan tevreden te zijn en 50 % zeer tevreden.
Gert-Jan geeft aan dat hij blij is te horen dat de communicatie duidelijk is
geweest. Mochten er nog tips zijn voor het aankomende jaar dan hoort het
bestuur dit graag.
9. Vaststelling begroting en contributie 2021 – 2022
Is al meegenomen in punt 5 -> financieel jaarverslag.
10. Digitale ontwikkelingen
Gert-Jan geeft het woord aan Richard, die aangeeft dat vorig jaar gestart is met
een nieuwe website. Deze is voor 99 % gereed.
Via All United is de ledenadministratie de afgelopen tijd ingevoerd. Leden kunnen
hun eigen gegeven inzien. Ook het inschrijven van leden is volledig gedigitaliseerd.
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Richard geeft een korte presentatie van de mogelijkheden.
Het heeft veel tijd gekost om alle data in te voeren en samen met Netty de
facturatie sluitend te krijgen. Het is gelukt en hierdoor is het overdragen van
werkzaamheden in de toekomst een stuk eenvoudiger.
Ook zijn in Teams alle commissies aangemaakt en alle relevante documenten
ingevoerd.
Gert-Jan bedankt Richard voor de hoeveelheid tijd die hij erin gestoken heeft en
is blij met de goede manier van documenteren. Zeker nu fysiek contact ontbreekt
is het fijn alles online bij de hand te hebben.
Op de vraag van Marianca of de ereleden ook in het systeem staan wordt
bevestigend geantwoord.
Michel vraagt of het mogelijk is als trainer een lijst te downloaden uit All United?
Richard geeft aan dat wanneer hier rechten voor worden toegekend dit mogelijk
is. Gekeken wordt of het passend is binnen de regels van de AVG om dit te doen.
Via de app kan het ook mogelijk worden gemaakt om naw gegevens van leden in
te zien. Bestuur gaat ervan uit dat het vrijgeven van deze gegevens met het oog
op de AVG niet mag.
11. Rondvraag
Wilma de Jong
Geeft aan dat de buitengym met de kleuters vandaag wel heel erg koud was. Zij
vraagt in hoeverre het verstandig is om deze lessen in dit soort omstandigheden
door te laten gaan. Gert-Jan geeft aan om in overleg met ouders te kijken of het
kan. Het moet voor kinderen (en leiding) wel leuk (te doen) zijn.
12. Datum volgende ledenvergadering: Voorstel: donderdag 10 maart 2022
De datum wordt vastgesteld op 10 maart 2022.
13. Huldiging jubilarissen
Gert-Jan geeft aan het vervelend te vinden om op deze manier de jubilarissen te
huldigen. Zodra het weer mogelijk is komt het bestuur langs bij de jubilarissen
met bloemen en speldjes.
25 jaar lid
Lydia van der Korput, Laura Sellenraad en Lia Spierenburg
40 jaar lid:
Thea Hofman, Nanny de Jong, Janny Kooiman, Marja de Wilde en Toos Wils
50 jaar lid:
Gretha de Vries.
60 jaar lid
Gerrit van IJzeren

14. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.58 uur en bedankt iedereen voor deze
bijzondere, hopelijk eenmalige, digitale vergadering. Deze wijze van vergadering
kan een aanvulling zijn om een vergadering te volgen wanneer iemand fysiek
niet aanwezig kan zijn.
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