Notulen ALV 2017 OKK gorinchem
Aanwezigheid:






Van het bestuur aanwezig: Ouiam Asoud, Gerda Jansse van Noorwijk, Suzanne van Oijen en Marjon
Donjacour (komt wat later ivm lesgeven)
Notulist: Suzanne van Oijen
Op de presentielijst hebben 35 mensen getekend, dit is inclusief de bestuursleden.
Afwezig met kennisgeving: Thea van der Waal, Xandra Wink, Margaret Ottevanger, Rien de Jong, Annie
ten Teuling, José Mollenvanger, Atie van Huuksloot

1. Opening
Ouiam opent de vergadering en stelt de aanwezige bestuursleden voor. Ze meldt dat dit de laatste keer is
dat ze de vergadering voorzit, omdat ze haar rol als voorzitter van de vereniging neerlegt. Nadere
toelichting op het bestuur volgt later in de vergadering.

2. Notulen jaarvergadering 18 maart 2016
Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen van de vorige jaarvergadering, dus die worden
vastgesteld.

3. Ingekomen stukken
Anders dan de afmeldingen zijn er met betrekking tot de ALV geen ingekomen stukken.

4. Verslagen van de diverse commissies 2016
Evenals vorig jaar hebben we de verschillende verslagen samengevoegd in één document. Ouiam geeft een
inhoudelijke toelichting. Ze geeft hartelijk dank aan alle vrijwilligers die dit jaar weer bijgedragen hebben op
allerlei fronten. Met een facilitator van NOC*NSF (die wordt geleverd door de Rabobank) en veel
vrijwilligers proberen we de slag te maken naar een meer actieve en stabiele vereniging.
Daarnaast proberen we nog steeds tot een eigen sportaccommodatie te komen, door veel overleg met de
gemeente en andere binnensportverenigingen. We hebben een kritische blik op de financiële huishouding
geworpen en daar zijn wijzigingen op het contributiebeleid uit voortgekomen, die we later zullen toelichten.
Ouiam heeft sinds medio 2015 de rol van voorzitter op zich genomen. Helaas is gebleken dat de dagelijkse
(uitvoerende) activiteiten die daar nog bij komen kijken een te grote belasting voor haar zijn, naast haar
fulltime baan en de lessen die ze nog twee avonden in de week in de zaal geeft. Het is belangrijk dat de
vrijwilligerstaken ingevuld worden, mede om de rol van voorzitter niet te overbelasten. Dit seizoen zal
Ouiam zo goed mogelijk afmaken.
Het overzicht van de activiteiten en initiatieven spreekt voor zich.
We hebben verschillende wisselingen in leiding en rooster gehad dit jaar. Mooi dat er kansen zijn om ouderen kindgym weer op te starten. De wedstrijdgroepen hebben weer meegedaan aan verschillende
wedstrijden. Hoogtepunten zijn in het verslag genoemd.
Gerda ligt het financieel verslag toe. Ze heeft de cijfers in samenwerking met Henk kunnen opleveren. Vorig
jaar draaide de vereniging nog een verlies van 7000 euro en dit jaar valt het mee met slechts 500 euro
verlies. Het eigen vermogen is geslonken als gevolg van aanschaf van toestellen. Het toestellenfonds en het

kledingfonds zijn ingezet voor de aanschaf van toestellen. Omdat het kledingfonds al jaren niet gebruikt was
en kan worden gecompenseerd met sponsorinkomsten, is besloten dit kledingfonds leeg te trekken en op
te heffen. Vergoedingen voor zaalhuur pakken dit jaar lager uit, doordat lessen gecombineerd konden
worden en de Acro nu in WLZ kan trainen i.p.v. de Elzenhof (waar hoge huurtarieven gelden).
Subsidie van het jeugdfonds is lager dan voorheen. Dit hangt samen met gedaald ledenaantal in het jaar
2016.
Oud papier en grote clubactie hebben juist veel opgeleverd. Grote clubactie is een groot succes geweest
door de grote inzet van Lian Kieboom en ook doordat de kinderen zelf een klein aandeel per verkocht lot in
de eigen spaarpot konden doen.

5. Conclusie kascommissie en vaststelling jaarrekening
De kascommissie is op 6 maart bij elkaar gekomen en heeft geen onregelmatigheden gevonden. Relatief
hoge telefoonkosten zijn nog een aandachtspunt. Mogelijk kunnen we het abonnement oversluiten naar
een goedkopere aanbieder. Nieuwe commissie voor volgend jaar: Jan Snijders en Diana Euser stellen zich
beschikbaar en Céline Oirbans is bereid reserve te zijn.

6. Begroting 2018
Gerda geeft een beknopte toelichting op de begroting. Hierover zijn geen vragen en deze wordt vastgesteld.

7. Wijziging contributiesysteem
Suzanne presenteert de achtergrond van en de uitwerking voor het nieuwe contributiesysteem. Er komen
de volgende vragen:








Jan Snijders stelt voor de rustende leden uit te schrijven uit Digimembers, zodat we geen geld kwijt zijn
aan de bondscontributie. De gegevens van die leden kunnen worden bijgehouden in een aparte lijst.
Fred Kieboom geeft aan geen voorstander te zijn van een aparte lijst, omdat dit foutgevoelig is en extra
werk oplevert. Besluit is om na te gaan wat de regels hieromtrent zijn bij de KNGU. Het streven is om 1
bestand van ledenadministratie aan te houden.
Marja van Straten vraagt zich af of het strippenkaartsysteem bij De Bogerd blijft bestaan. Dit is
inderdaad het geval. Sterker nog: de intentie van het bestuur is om dit systeem in de toekomst ook toe
te passen voor andere doelgroepen, die af en toe een les kunnen en willen volgen, maar onvoldoende
beschikbaar zijn om zich te committeren aan een volwaardig lidmaatschap.
Gerda zal persoonlijk langsgaan bij de les van De Bogerd om het nieuwe systeem uit te leggen.
Vooralsnog blijft de strippenkaart van 10x voor €20,- + de maandelijkse bijdrage van € 3,50 en de
bondscontributie. Als blijkt dat de verhoging van € 3,50 leden gaat kosten, dan is het de intentie om
een correctie door te voeren in kosten van de strippenkaart.
Marja van Straten geeft aan dat we geen zaalhuur betalen voor De Bogerd, maar het personeel wel
altijd zeer hulpvaardig is met klaarzetten en koffie verzorgen. Misschien leuk om hen eens een attentie
daarvoor te geven? Dat vindt het bestuur een goed idee en zal dat regelen.
Sieneke van de Brink geeft aan dat als er lessen uitvallen door wedstrijden of geen mogelijke andere
zaal beschikbaar is, dan eens vaker wordt uitgeweken naar een training in de turnhal in Culemborg om
die kosten voor de lessen te compenseren. Daar is het bestuur het mee eens en wordt op ingezet.

Na deze vragen en discussie wordt er gestemd. Het nieuwe contributiesysteem wordt unaniem
e
aangenomen. Het streven is om het per 1 juli 2018 (3 kwartaal) in te laten gaan. Wel wordt de

kanttekening gemaakt dat als het onverhoopt toch niet mogelijk blijkt te regelen via Digimembers, het
wordt uitgesteld of aangepast.

8. Aftredende en nieuwe bestuursleden
In onze statuten staat dat het bestuur van OKK Gorinchem uit 7 mensen bestaat en we hanteren
bestuurlijke termijnen van 3 jaar. Afgelopen jaar waren we met 4 mensen en dus hebben we helaas geen
voltallig bestuur.
Suzanne is formeel gestart in 2014 en volgens het beleid dus nu aftredend. Voorstel is om haar termijn per
2018 te verlengen tot 2021. Gerda is vorig jaar gestart en blijft nog 2 jaar in functie. Marjon is in 2016
verlengd en staat op de rol tot 2019. Ouiam treedt af als voorzitter.
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VACANT
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Vanzelfsprekend zoeken we versterking, want het mag duidelijk zijn dat we met 3 bestuursleden niet alle
ambities waar kunnen maken.

9. Huldiging personen/jubilarissen
De volgende leden zijn gefeliciteerd met en bedankt voor hun langdurig lidmaatschap van onze vereniging.
Voor allemaal een bloemetje en een oorkonde van onze vereniging. Fantastisch dat het overgrote deel van
de jubilarissen ook persoonlijk aanwezig zijn.
Mevr. Rita Alting
Mevrouw Ellen van der Ben
Mevrouw Hanny Dooijeweerd
Mevrouw Romy Kieboom
Mevrouw Nel Kuppens
De heer Martijn van Rijt
Mevrouw Esmay Kieboom
Mevrouw Annet van Beest
Mevrouw Marjon Donjacour
Mevrouw Sjanie den Hartog

10 jaar
10 jaar
10 jaar
10 jaar
10 jaar
10 jaar
15 jaar
20 jaar
40 jaar
50 jaar

Mevrouw Eline van Beest
Mevrouw Tonny den Besten
De heer Rien de Jong
Mevrouw Eva Klaasen
Mevrouw Gerda van Leeuwen
Mevrouw Annie ten Teuling
Mevrouw Céline Oirbans
Mevrouw Adrie Ducardus
Mevrouw Paula
Mevrouw Riet van Duuren

10 jaar
10 jaar
10 jaar
10 jaar
10 jaar
10 jaar
15 jaar
35 jaar
40 jaar
65 jaar

Voor Sjanie den Hartog (die al een buitengewoon noemenswaardig 50 jaar lid is) hebben we aanvullend op
het bloemetje en de oorkonde een KNGU jubileumspeld.
Helaas hebben we geen speld voor een jubileum van 65 jaar, maar in plaats daarvan was er extra applaus
voor mevrouw Riet van Duuren voor haar 65 jarig lidmaatschap.
Het laatste bloemetje is voor de scheidend voorzitter Ouiam Asoud. Suzanne vertelt kort hoe Ouaim bijna
drie jaar geleden als potentieel voorzitter naar voren kwam. Ze heeft een enorme bijdrage geleverd aan de
professionaliteit van de vereniging, door de focus van het bestuur zoveel mogelijk te richten op bestuurlijke

zaken. Daar zijn we haar heel erg dankbaar voor en heel fijn dat ze betrokken blijft bij de vereniging en we
haar nog kunnen benaderen voor ondersteuning wanneer nodig.

10.

Rondvraag

Er zijn geen vragen of opmerkingen.

11.

Dankwoord Voorzitter

Ouiam dankt, namens het bestuur, alle aanwezigen voor de aandacht tijdens de vergadering.
Ze hoopt dat aankomende periode mensen zich melden om het bestuur te ondersteunen. Alleen met steun
van vrijwilligers kan de vereniging blijven bestaan.

12.

Sluiting

De vergadering wordt afgesloten met een vrolijke fotosessie van alle mensen die een bloemetje hebben
ontvangen en een informeel samenzijn.

