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Verslag Algemene Ledenvergadering Gymnastiekvereniging FDO  
d.d. 5/7/2017 (concept 4/8) 
 
Aanwezig 
Bestuur:  dhr Arni Roeland (voorzitter), dhr Peter Verhoeve (penningmeester), dhr Pieter Zwart 
(trainer en algemeen bestuurslid), mw Estrella Gomez (bestuurslid), dhr Ben Kristel (aspirant 
bestuurslid) 
Combinatiefunctionaris: mw Fiona van Diepen 
(Ouder van) leden: mw Riet Buckert, mw Riet Koole-Takkenberg, mw Gerda Mastenbroek-Rep, 
mw Marianne Erkamps, dhr Alim Sabripour (later) 
Vrijwilliger: mw Margreet Nugteren 

 
1. Opening 

De voorzitter heet iedereen welkom en neemt op wie zich hebben afgemeld voor de 
vergadering. 
 

2. Ingekomen stukken 
Naast de agenda en de bijbehorende toelichting op leden en contributie, bestuur, vrijwilligers 
en ALV, het (concept) verslag van de ALV van 2016, , jaarrekening en begroting met 
toelichting en de verklaring van de kascie zijn er geen andere ingekomen stukken. 

 

3. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering (ALV) 2016 
De notulen  2016 worden goedgekeurd, met dank  aan de secretaris. 
 

4. Financieel verslag 2016 en begroting 2017 
De penningmeester licht de jaarrekening toe. Er is ca € 11.000 verlies geleden. Hierdoor is 
het vermogen afgenomen van €  57.000 naar €  46.000. Oorzaken hiervoor zijn: 
Ca € 3000 is veroorzaakt doordat een deel van de contributie voor het lidmaatschap van de 
bond (KNGU) voor 2015 in 2016 is geïnd. 
De inkomsten van de Grote Clubactie 2016 van ca € 2000 zijn pas in 2017 verkregen. 
De huur van de accommodaties is verhoogd, daar was in de begroting geen rekening mee 
gehouden. Dat scheelde in 2016 ca € 4000. In 2017 is dat verschil nog groter, omdat de 
verhoging in ging vanaf september 2016. 
Er was een ruime inzet van assistenten, omdat een aantal van hen werd opgeleid tot trainster. 
Zij hebben hun opleiding nu afgerond, waardoor het aantal assistenten weer verlaagd kan 
worden. 

 

5. Verslag kascontrolecommissie 
De kascommissie bestond dit jaar uit mevrouw Clémence Valk-Mul en mevrouw Myrna 
Gischler. Zij verklaren de gedetailleerde administratie over het jaar 2016 te hebben ingezien 
en te hebben vastgesteld dat de balans overeenkomt met de opgave van de bank en de 
inkomsten en uitgaven volledig zijn verwerkt in de resultatenrekening en de balans. Voorts 
vermelden zij dat de administratie een zeer verzorgde indruk maakt. De kascie adviseert de 



vergadering het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over 2016 
onder dankzegging voor het vele werk dat hierin gestoken wordt. 
De vergadering besluit overeenkomstig. 

 
6. Verhoging van de contributie van € 140,- naar € 150,- per jaar 

Vanwege de huurverhoging is het noodzakelijk de contributie te verhogen. Daarnaast wordt 
de inning anders verdeeld over het jaar. Nu is er sprake van een verdeling over 4 kwartalen, 
maar omdat er in de zomer minder les wordt gegeven roept dat veel vragen op. Door het 
zomerkwartaal te verlagen en de andere kwartalen te verhogen komt de inning meer overeen 
met de daadwerkelijke verdeling van de lessen. 
 
Gevraagd wordt of sommige lessen niet goedkoper zouden zijn omdat er geen les wordt 
gegeven in de schoolvakanties. Echter voor alle lessen geldt dat er niet het hele jaar door 
lesgegeven wordt. Het aantal lessen op jaarbasis is tegen de 40, daar is de contributie ook op 
berekend. Door schoolvakanties en bijzondere evenementen als examens, schooloptredens en 
ziekte vallen alle lessen af en toe uit. 
 
Kan FDO nog wel concurrerend zijn met een sportschool? Bij een sportschool wordt over het 
algemeen niet gewerkt met een trainer. De sportscholen die dat wel hebben zijn niet 
goedkoper dan FDO. 
 
Margreet geeft aan dat sommige zorgverzekeringen bij sommige aanvullende verzekeringen 
een (gedeeltelijke) vergoeding geven voor sportactiviteiten. De penningmeester kan indien 
nodig een factuur opmaken die ingediend wordt bij de zorgverzekering. Ze adviseert dit na te 
vragen bij de verzekering of het eventueel gewoon te proberen. 
 
Geadviseerd wordt om de leden te mailen voor de verhoging in gaat. Dat is het plan en 
inmiddels gebeurd. 
 
De vergadering stemt in met de voorgestelde contributieverhoging en aangepaste verdeling 
over de kwartalen. 
 

7. Bezetting bestuur, vrijwilligers, verkiezing nieuwe bestuursleden 
Er is een schema gemaakt met het aftreden van de bestuursleden. Volgens de statuten moet 
elk jaar minstens één bestuurslid aftreden, zodat een gezonde roulatie van en vernieuwing van 
bestuursleden mogelijk is. Het bestuur bestaat nu uit 4 actieve leden, allen aanwezig 
(mevrouw Smith is door omstandigheden al een tijd niet meer actief geweest). De 
penningmeester treedt af maar stelt zich herkiesbaar. De heer Ben Kristel is bereid om toe te 
treden tot het bestuur, in eerste instantie als algemeen bestuurlid. Hij stelt zich voor en geeft 
aan dat hij al langere tijd actief is als vrijwilliger en in de sportwereld (oudervereniging, 
sponsorloop, Avondvierdaagse). 
 
De leden zijn blij met de beschikbaarheid van beide heren en stemmen in met hun 
(vernieuwd) bestuurslidmaatschap. 
 
Er wordt een toelichting gegeven op de activiteiten die door verschillende vrijwilligers 
worden verricht. De vereniging is daar erg blij mee. Er zijn nog wel open taken: 

• Meehelpen organiseren clubkampioenschappen (2 tot 3 dagen totaal) 



• Bemensing informatiekraam op sportmarkt (enkele uren) 
• Ondersteuning Grote club actie (enkele dagdelen) 
• Bijwonen vergaderingen stadsdeel of verhuurder: ca 4 dagdelen 
• Promotie: berichtje in kranten, flyers. Per keer aantal uur 
• Ondersteuning wedstrijdsecretariaat (uitnodiging, aanmelding), per wedstrijd 

gemiddeld 1 dag 
• Juryleden: een paar zondagen per jaar. Zonder juryleden kunnen de kinderen niet 

deelnemen aan wedstrijden. Hiervoor is het volgen van een korte cursus (6 avonden) 
noodzakelijk. 

• Coördinatie inkoop en verkoop gymkleding 
 

8. Jubilarissen 
In 2017 is de heer Pieter Zwart 50 jaar lid van FDO (vanaf het begin betrokken) en mevrouw 
R. Koole-Takkenberg 45 jaar. Zij ontvangen hiervoor een bloemetje en een pen met gravure. 
Zie ook de mooie foto op de Facebookpagina (Gymnastiekvereniging FDO) van de jubilaris 
met haar teamgenoten. Hun terugkerende aanwezigheid bij de ALV stellen we als vereniging 
zeer op prijs! 
 

9. Wat verder ter tafel komt 
De vereniging bestaat dit jaar 50 jaar. Eén van onze trainsters in opleiding heeft in het kader 
van haar opleiding een mooi circusevenement georganiseerd waarbij ca 50 jeugdige leden 
aanwezig waren. De aanwezige dames hebben ook belangstelling voor een 
jubileumevenement. Het bestuur vraagt ze met een voorstel te komen. Een bijdrage voor een 
gezellige activiteit is bespreekbaar. 
 
De dames vragen hoeveel leden zij minimaal moeten hebben om als les te kunnen blijven 
bestaan. De aanwas is namelijk gering. De penningmeester geeft aan dat er op dit moment 
nog wel voldoende leden zijn en dat de trouw van de leden ook meespeelt als er een 
afweging wordt gemaakt. De vereniging kan een flyer maken als de leden kunnen aangeven 
waar deze verspreid zou kunnen worden. 
 
Een lid stelt voor om een boekje te maken voor nieuwe leden met informatie over 
bijvoorbeeld de werkwijze van het sportfonds, de aanwezigheid van ouders in de les en 
dergelijke. Het bestuur zal dit in overweging nemen. Veel informatie is overigens ook op de 
website te vinden. 
 
 


