Notulen van de Algemene Ledenvergadering

Vergadering
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Plaats

Online, via Microsoft Teams

Aanwezig bestuur

Tanja van Dolder (voorzitter)
Irene Schriever
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Denise de Ridder
Rob Schenk
Klaartje Frenken
Jantien van Ginkel (notulen)

Aanwezig bestuursondersteuning

Ad van der Sloot
Annemiek van Wansem
Inge Kwakernaak

Aanwezig leiding

Rien Geurken
Nikki Versteeg
Eveline Jansze
Nicole van Veenendaal
Maud de Man
Isa de Man

Aanwezig leden

Truus Veenendaal (ere-lid)
Ria van de Pol (ere-lid)
Michel
Dymphna Verkaik

Afwezig leiding

Maarten Wolfswinkel
Roos Blok
Petra Niezing
Amber van der Most
Marlene Timmerman

Afmelding

Maarten Wolfswinkel
Rob Krober

1.

Opening
Tanja van Dolder opent de vergadering en heet iedereen welkom op de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering 2020 van Longa. We vergaderen dit jaar online, via Microsoft Teams, als
gevolg van de uitbraak van het coronavirus. Normaal gesproken is de ALV in april of begin mei
maar toen zat ons land in een lockdown en besloten we de ALV uit te stellen naar het najaar
Helaas is het nu ook niet mogelijk om fysiek bij elkaar te komen voor de ALV vergadering en
dus hebben we de ALV online georganiseerd. Gelukkig heeft het een aantal leden niet
weerhouden om zich aan te melden voor de ALV.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

Bestuurszaken – actuele ontwikkelingen
Het bestuur is al geruime tijd op zoek naar nieuwe bestuursleden. Begin 2019 is de
penningmeester gestopt maar er was nog altijd geen opvolger. Het bestuur heeft in 2020 een
noodkreet gedaan en dat heeft een boel reacties opgeleverd.
Barry Bos heeft zich bereid gevonden de functie van penningmeester op zich te nemen.
Hij heeft inmiddels de financiële zaken van Joop Suurmeijer overgenomen.
Jantien van Ginkel is de nieuwe secretaris van de vereniging. Dit betekent dat Klaartje Frenken
haar functie in het bestuur binnenkort zal beëindigen.
Rob Schenk is toegetreden tot het bestuur in de functie van Bestuurslid Recreatie. Dat is de
tegenhanger van het Bestuurslid Selectie die sinds vorig jaar september door Denise de Ridder
wordt bekleed.
Alleen voor de functie van voorzitter zoeken we nog wel iemand. Hiervoor zal tijdelijk een
vacature openstaan, aangezien ook Tanja van Dolder eind 2020 afscheid neemt van het
bestuur.
Naast het vertrek van Klaartje Frenken en Tanja van Dolder vertrekt ook Irene Schriever eind
dit jaar. Zij doet de ledenadministratie en ook hiervoor hebben wij een opvolger gevonden. Inge
Kwakernaak (klopt deze naam?) zal het stokje van haar overnemen. Inge neemt geen plaats in
het bestuur maar ondersteunt het bestuur door de ledenadministratie bij te houden. Dit gaat zij
doen in een nieuw pakket omdat het huidige pakket, Digimembers, ophoudt te bestaan.
Daarnaast hebben we nog 2 mensen bereid gevonden die het bestuur willen ondersteunen. Ad
van der Sloot ondersteunt het bestuur met P&O werkzaamheden en Annemiek van Wansem
coördineert de aanmeldingen voor Kaboutergym.
Tanja wenst de nieuwe bestuursleden en de ondersteuners heel veel succes toe!

3.

Notulen van de ledenvergadering van 15 april 2019
Er zijn geen opmerkingen ten aanzien van de notulen. Deze wordt ongewijzigd vastgesteld.
Waarvoor dank.

4.

Jaarverslag over het jaar 2019
Tanja van Dolder geeft het woord aan Klaartje Frenken die in het kort verslag doet van de
gebeurtenissen binnen de vereniging uit 2019. Hieronder is het volledige bestuursverslag
geplaatst.
Jaarverslag 2019 – Bestuursverslag 2019
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering werd gehouden op maandag 15 april 2019 in de
Camp. Naast het Bestuur en de leiding waren er 6 leden aanwezig, waarvan één ere-lid. Er
waren vorig jaar geen jubilarissen.

Bestuurszaken
In totaal heeft LONGA in 2019 10 maal (formeel) vergaderd. Zes maal kwam het bestuur
bijeen zonder leiding en vier maal vergaderde het bestuur met de leiding. Daarnaast hebben
de bestuursleden zowel met leiding als onderling zeer geregeld contact met elkaar. Dit
gebeurt veelal per mail en per whatsapp maar ook in de zaal ontmoeten wij elkaar regelmatig.

Eind 2019 bestaat het bestuur uit:
•
•
•
•
•
•

Tanja van Dolder (voorzitter)
Joop Suurmeijer (penningmeester)
Klaartje Frenken (secretaris)
Denise de Ridder (bestuurslid Selectie)
Irene Schriever (ledenadministratie)
André van Beek (algemeen bestuurslid)

2019 was weer een prima jaar voor de vereniging. In de zomer van 2019 heeft Gerarda de
Man afscheid genomen en is Denise de Ridder bereidt gevonden haar bestuursfunctie over te
nemen. Het bestuur is heel blij dat deze functie ingevuld is want het is duidelijk merkbaar dat
het steeds moeilijker wordt om nieuwe bestuursleden te werven.

Leiding
De leiding van Longa is een steeds groter wordende groep van enthousiaste medewerkers.
Met 8 trainers en bijna even zoveel assistenten hebben we een mooie groep mensen die
wekelijks lesgeeft. Begin 2018 is Jaco Mulder ons team van trainers komen versterken. Hij is
heel breed inzetbaar. Daarnaast zijn we ook heel blij met de komst van Nicole Berkouwer. Zij
richt zich meer op het turnen. Het bestuur is heel blij met de wijze waarop onze trainers
samenwerken en het goed om te zien dat nieuwe mensen snel hun weg vinden binnen de
vereniging.
Eind 2019 bestaat de leiding uit de volgende trainers:
•

Rien Geurken
o Kleutergym
o Meisjes gym
o Recreatief turnen
o Jongensturnen
o Springgroep
o Conditietraining voor dames en heren

•

Nikki Versteeg
o A turnselectie

•

Eveline Jansze en Amber van der Most
o B turnselectie
o C selectie

•

Nicole Berkouwer
o Jongtalenten
o Recreatief turnen

•

Maarten Wolfswinkel
o Jongensturnen
o Jongensgym
o Freerunnen

•

Jaco Mulder (tot zomer 2019)
o Kleutergym
o Jongensgym
o Jongensturnen
o Springgroep

•

Anita van Dieren (tot zomer 2019)
o Kaboutergym

Longa is ook zeer blij met de inzet van onze assistent-trainers. Met name in de lessen met
kinderen komen trainers vaak handen tekort en zijn de assistent-trainers bijna onmisbaar!
Het bestuur is trots op deze jongeren die zich zo vol enthousiasme inzetten voor onze
vereniging.
Ledental
Begin 2019 hadden we 400 leden (294 jeugdleden en 106 senioren). Van de jeugdleden
waren 206 meisje en 88 jongen.
Van de senioren was 84 dame en 22 heer.
We hebben het jaar 2019 afgesloten met een stand van 379 leden.
Hiervan zijn 277 jeugdleden (200 meisjes en 82 jongens) en 102 senioren waarvan 82 dames
en 20 heren.
Het ledenaantal is dus voor het eerst sinds jaren gedaald. De daling in het aantal leden is op
alle fronten. Zowel onder senioren als onder junioren is het aantal teruggelopen. Bij senioren
is sprake van een lichte daling (2 heren minder en 2 dames minder). Bij de jeugdleden
daarentegen is het aantal teruggelopen van 294 naar 277 leden, een daling van maar liefst 17
jeugdleden. Dat is fors en is te verklaren door het feit dat er één docent voor jongensgym,
medio 2019, is vertrokken en we voor zijn lesuren geen nieuwe trainer hebben kunnen vinden.
Inmiddels is dat probleem gelukkig weer opgelost.
Ledenaantal
junioren
31-12-2012
31-12-2013
31-12-2014
31-12-2015
31-12-2016
31-12-2017
31-12-2018
31-12-2019

M
62
66
53
67
73
83
88
77

V
177
185
162
153
170
179
206
200

senioren
totaal JR
239
251
215
220
243
262
294
277

M

V
19
17
20
21
23
24
22
20

88
85
95
100
96
92
84
82

totaal
totaal SR
107
102
115
121
119
116
106
102

De aantallen in bovenstaande tabel is exclusief de peuters die met één van hun ouders of
grootouders kaboutergym bij ons volgen. Kaboutergym wordt gegeven in blokken van 10
lessen. Inschrijving vindt plaats per blok en daarvoor hoef je geen lid van de vereniging te
worden.

Activiteiten 2019
Het jaar begon ook met de invoering van Kleurenturnen bij de recreatieve gymlessen. Elke
kleur staat voor een bepaald niveau. Als je bepaalde gymnastiekoefeningen beheerst stroom
je door naar de volgende kleur. Kleurenturnen werd eerst bij een paar groepen ingevoerd met
de bedoeling om dit na de zomer bij alle lessen in te voeren.
Longa heeft in het eerste kwartaal 2019 kennis gemaakt met de nieuwe voorzitter van
Stichting ABC, Judith Ravensteijn. Zij heeft het capaciteitsprobleem van de diverse
verenigingen die gebruik maken van De Camp hoog op haar agenda gezet.
Niet alleen Longa maar ook de volleybal, de korfbal en de tafeltennisvereniging kampen met
ruimte tekort.
De uitbreiding van De Camp is dus een gezamenlijke wens.
Judith Ravensteijn heeft dat in een brief met verzoek om subsidie aan de gemeente duidelijk
gemaakt. Echter, de gemeentelijke middelen zijn beperkt dus de komst van een nieuwe hal
laat verlopig op zich wachten..

346
353
330
341
362
378
400
379

Andere activiteiten in 2019 waren:
In maart 2019 hebben we besloten om de rhonraden te verkopen. Reden was dat we hiervoor
geen leiding meer hebben en de rhonraden namen erg veel ruimte in beslag.
Op zaterdag 13 april 2019 was er de Jong talentendag.
Op 15 april 2019 was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
Eind juni was Longa, net als voorgaande jaren, te zien tijdens Woudenberg Sportief.
En op 6 juli organiseerde Longa de jaarlijkse clubkampioenschappen. Hieraan deden 124
turnsters mee. Dit was een record aantal deelnemers. Het was een geweldige dag. De Camp
zat afgeladen vol. Het was een zeer geslaagde dag waarbij de wethouder Pieter de Kruijf
bereid was gevonden de prijsuitreiking te doen. Vlak voor de prijsuitreiking heeft de
springgroep een spectaculaire demonstratie gegeven, waarbij, net als vorig jaar, over een
auto werd gesprongen!
Ook namen we die dag afscheid van Gerarda de Man die jarenlang in het bestuur werkzaam
was.
Een week na de Clubkampioenschappen, op zaterdag 13 juli, hebben we het seizoen
afgesloten met een jeugdactiviteit bij SuperFun in Amersfoort, Het was een zeer geslaagd
uitje.
Na de zomervakantie startte het seizoen op 13 september 2019 met een groot Startfeest in De
Camp. Met muziek, een springkussen en een hoop enthousiaste leden werd het nieuwe
seizoen geopend. Iedereen had wat te eten meegebracht en Longa zorgde voor de drankjes.
In het bestuur is Denise de Ridder toegetreden. Zij is bestuurslid Selectie en heeft het stokje
van Gerarda de Man overgenomen. De zoektocht naar een nieuwe penningmeester ging
verder
In november 2019 deed Longa het goed bij de rayonkampioenschappen en in december
volgden net als vorig jaar de eerste voorwedstrijden voor de selectie.
Zoals te doen gebruikelijk hebben we in de week voor 5 december Pietengym georganiseerd.
Alle kinderen van 4 tot 8 jaar konden hun Pietendiploma halen. Het was een zeer geslaagde
middag.

Jaarverslag wedstrijdsecretariaat Longa 2019
In 2019 hebben de turnsters van Longa deelgenomen aan verschillende wedstrijden en zijn er
ook medailles verdiend.
In het eerste kwartaal hebben de turnsters meegedaan aan de voorwedstrijden. Hier zijn ook
veel medailles terug naar Woudenberg meegekomen.
Ook hadden de meisjes uit Jong Talentgroep een wedstrijd. Voor veel meisjes was dit hun
eerste wedstrijd. Er werd zelfs een gouden medaille gewonnen.
In april is er meegedaan aan de clubwedstrijd in Amersfoort. Er waren 3 teams, waarvan 1
team een mixteam was. We hebben goud en brons in ontvangst mogen nemen.
Ook in april mochten 3 turnsters meedoen aan de halve finale van het NK! Hiermee waren zij
weer een ervaring rijker.
Met grote trots vertegenwoordigde in mei Marlene Timmerman Longa in de finale van het NK!
Heel knap gedaan.
In juni werd er meegedaan aan de Fairysport teamwedstrijd in Beverwijk door de A & B
selectie bovenbouw. Dit was een gezellige en leuke wedstrijd met 2x goud en 1x zilver als
resultaat.

In juli waren de Molenbeek Clubkampioenschappen. De 124 deelnemers (!) waren verdeeld
over 3 ronden en we konden wederom weer turnen op 2 banen. We kunnen terugkijken op
een zeer geslaagde dag, waarin we konden genieten van alle takken van de turnsport van
Longa.
In oktober kwamen de 10 Jong Talenten in actie tijdens diplomadag Kleuren Turnen.
En tijdens de Rayonkampioenschappen werd er 2x goud gewonnen. Leuk was dat alle
deelnemers een medaille kregen.
Turnsters uit de A-selectie sloten het jaar af met het Kersttoernooi in december.
Maud de Man, Eveline Jansze en Anna van Ginkel hebben we in 2019 ook nog kunnen
feliciteren met het behalen van hun KSS2-diploma.

5.

Financieel verslag van de penningmeester over het jaar 2019 en vooruitzicht op 2020
Kort Financieel Jaarverslag LONGA 2019
Barry Bos geeft aan de hand van een presentatie een toelichting op de jaarrekening 2019.
Algemeen:
2019 is met een positief saldo van € 1.864 afgesloten. De inkomsten bedroegen € 94.257
(begroot was € 97.208) en de uitgaven bedroegen € 92.392 (begroot was € 97.700). € 5.000
is gereserveerd voor de bijdrage van Longa aan de inrichting van een gymzaal. Het resultaat
is toegevoegd aan het eigenvermogen van de vereniging.
Inkomsten:
De inkomsten waren € 2.951 lager dan begroot. De contributie en overige inkomsten van
leden waren € 160 hoger dan begroot. De overige inkomsten (grote club actie, vriendenloterij
en sponsoren) waren € 3.111 lager dan begroot.
Uitgaven:
De uitgaven waren € 5.308 lager dan begroot. Met name de personeelskosten (-€ 2.728), de
kosten voor de zaalhuur (-€ 1.113) en de kosten voor materiaal (-€ 1.236) waren lager dan
begroot.
Vooruitblik op 2020 en verder
Het vooruitzicht voor 2020 is dat we met een positief saldo eindigen. Door de uitbraak van het
coronavirus hebben we minder uitgaven gedaan dan verwacht. Geen jubileumviering, geen
clubkampioenschappen. Er wordt nu gekeken welke materialen aangeschaft kunnen worden.
Ook is het niet erg om met het oog op de bezuinigingsdialoog wat extra vet op de botten te
hebben.

6.

Verslag kascontrolecommissie en (her) benoeming nieuwe commissie.
De kascontrolecommissie wordt gevormd door de heer K. (Kees) Brandemann en de heer R.
(Ronald) Timmerman.
Beiden nauw betrokken bij gymnastiekvereniging Longa en benoemd als lid van de
kascontrolecommissie, hebben in overeenstemming met het verzoek de financiële cijfers van
de gymnastiekvereniging over het boekjaar 2019 gecontroleerd op 21 oktober 2020 bij de
penningmeester thuis in Woudenberg.
Op grond van de door hen uitgeoefende controle verklaren zij hierbij en ten overstaan van de
algemene ledenvergadering op 9 november 2020 als volgt:
‘De administratie is zorgvuldig en boekhoudkundig op correcte wijze gevoerd. De balans en
exploitatierekening 2019 zijn juist en realistisch opgesteld. De begroting 2020 is realistisch
opgesteld o.b.v. gehanteerde uitgangspunten die in de algemene ledenvergadering nog dienen
te worden besproken en goedgekeurd.’

De kascommissie stelt de vergadering voor het bestuur te dechargeren voor het gevoerde
beheer over het boekjaar/verenigingsjaar 2019.
Het bestuur dankt Kees en Ronald (die beiden niet aanwezig konden zijn) voor de kascontrole.

7.

Contributie 2020-2021
Het bestuur stelt voor om de contributie voor het verenigingsjaar 2020-2021 ongewijzigd te
laten. Achterliggende reden is dat we het in deze moeilijke tijd als gevolg van de coronacrisis
het niet passend vinden de contributie te verhogen. Sport moet voor zo veel mogelijk mensen
bereikbaar zijn.
Ondanks dat de kosten van personeel, zaalhuur en bondscontributie wel stijgen is het bestuur
van mening dat de financiële positie van Gymnastiekvereniging Longa het toelaat om de
contributie in 2020 niet te verhogen.

8.

Jubilarissen
In 2018 hadden wij geen jubilarissen maar in 2019 kon het bestuur 1 lid feliciteren met haar
25-jarig jubileum.
Ali van Dijk is 25 jaar lid van Longa. Normaal gesproken worden jubilarissen tijdens de ALV in
het zonnetje gezet. Omdat we dit jaar een online ALV hebben, heeft Klaartje Frenken namens
het gehele bestuur Ali van Dijk opgezocht tijdens haar training.
Zij traint op woensdagavond bij Rien Geurken en ten overstaan van al haar trainingsmaatjes
heeft het bestuur haar een jubileumspeld van de KNGU overhandigd en een mooi boeket
bloemen.

9.

Rondvraag
Dymphna Verkaik
Heeft Gymnastiekvereniging Longa mee getekend met het Lokaal Sportakkoord en wat
betekent dit financieel gezien?
Ja, LONGA heeft meegetekend, wij zijn een van de grootste verenigingen en medeinitiatiefnemer. Het budget dat voor het Lokaal Sportakkoord beschikbaar is gesteld is een
budget van de Rijksoverheid en komt uit het Nationaal Sportakkoord. Het geld is niet van de
verenigingen en niet van de gemeente. De doelstelling van het Lokaal Sportakkoord is ervoor
zorgen dat Woudenbergers meer gaan bewegen. De vindbaarheid van de diverse
mogelijkheden op één platform is daarvoor heel handig.

Hoe logisch is het om hieraan mee te werken als de vereniging kampt met ruimtegebrek.
Het platform Lokaal sportakkoord is een platform waarop alle verenigingen in Woudenber
zichtbaar zijn. Niet alle verenigingen kampen met ruimtegebrek.
Kijkend naar Longa is er op dit moment weinig ruimte voor uitbreiding naar meer lesuren per
week maar binnen de bestaande groepen (dus binnen de bestaande lesuren) is nog wel ruimte
om te groeien.
Het beeld wat ik van de vereniging heb is dat er veel meer aandacht besteed wordt aan turnen
dan aan de andere sporten, zoals freerunnen. Om een voorbeeld te noemen: in de
herfstvakantie gaat de turnselectie op kosten van Longa naar GymXL in Amersfoort. Waarom
gaat freerunnen in de vakantie niet een keer naar GymXL in Amersfoort?

-

Het zijn initiatieven die vanuit de trainingsgroepen zelf komt
Bestuur kan trainers niet verplichten in de vakantie door te werken
Maar het is wel een terecht punt dat we ook voldoende aandacht moeten hebben voor de
andere takken van gym binnen onze vereniging
Het is overigens niet zo dat de vereniging de kosten voor GymXL betaald. Het is de turnsters
door GymXL gratis aangeboden om vanuit het Rayon.
Maar met de komst van ons nieuwe bestuurslid Recreatie is dit een goed en terecht punt
dat opgepakt kan worden. De recreatietak moet ook uitgedaagd worden om gezamenlijk
een leuke activiteit te organiseren, buiten de ‘gewone’ lessen om.

Tot slot nog een vraag over de Grote Club Actie
De prijzen die er te verdienen vallen zijn best fors.
De verkoopprijs van 35 euro is niet hetzelfde als de kosten die wij betalen wanneer een meisje
voor dit pakje loten heeft verkocht. Daar zijn aparte prijsafspraken voor gemaakt. Maar het is
een goed signaal dat dit blijkbaar leeft. We nemen dit volgend jaar mee bij het bepalen van de
prijzen.

Tanja dankt Dymphna voor haar vragen. Het is heel waardevol voor het bestuur om input te
krijgen van haar leden en hiermee aan de slag te gaan.

Verder werd geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

10. Sluiting
Tanja van Dolder bedankt ieder voor zijn/haar aanwezigheid.

