Notulen Algemene Leden Vergadering

23 oktober 2018
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening
Notulen 2017
Jaarverslagen
Financiën en begroting 2019 20.55
Contributie
Accommodatiekansen
Rondvraag

20.30
20.35
20.40
22.15
21.10
22.30

1. Opening
Het bestuur heet iedereen van harte welkom op de ALV. De presentielijst is omwille van de privacywet AVG
niet bijgesloten, maar wel opvraagbaar bij het secretariaat.
Er zijn in totaal 74 leden aanwezig.
Suze ligt toe dat V&K dit jaar 60 jaar bestaat! De agenda wordt vastgesteld met de aanwezige leden.

2. Notulen ALV 26 oktober 2017
De notulen van de ALV van 26 oktober 2017 worden vastgesteld. Er zijn geen op- en/of aanmerkingen.
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3. Jaarverslag
Alle afdelingen hebben een jaarverslag ingediend.

Terugblik
Suze ligt aan de hand van de infographic toe waar V&K voor staat:
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Leden
>
>

Schommelend ledenaantal tussen 500 en 550
Er wordt toegelicht dat met name door trainerswisselingen er een schommeling is in het
ledenaantal.
Afdeling
Acro (recreatief & prestatief)
Demogroep
Freerunning
Springgroep
Guppiegym
Turnen recreatief
Turnen prestatief
Fitgym
Bewegen zonder zorgen
Hart in beweging
Bewegen op muziek
Totaal

Aantal leden %
14%
2%
4%
5%
6%
23%
8%
17%
3%
6%
12%
100%

580

Ledenaantal

560
540
520
500
480
460
440

Trainers
>
>
>

We hebben nog altijd een professioneel kader waar we op bouwen.
Bezetting is wel erg kwetsbaar, de spoeling in trainers is helaas nog altijd vrij dun. Hier is
afgelopen jaar ook aan gewerkt. Er wordt een plan opgesteld om trainers te binden en boeien.
Er wordt tevens gewerkt aan een opleidingsplan, om leden door te laten stromen in het technisch
kader.

3

Hoogtepunten op de vloer
>
>
>
>
>
>

Stef en Fenne gaan naar het WK in Antwerpen en worden hier 8ste!
Nederlands kampioenen: Yara van der Wegen, Eva Zadelberg & Lynn Bongers
Demogroep: 10 optredens per jaar
42 wedstrijdweekenden
Twee jaarlijkse uitjes volwassenen
Dit jaar in januari werd Germenzeel getroffen door een storm waardoor het dak er letterlijk af ging.
Met hulp van alle leden van trainers hebben we ons erdoorheen geslagen!

Vrijwilligers
>

Meer dan 80 vrijwilligers (incl. trainers en assistenten)

Commissies / werkgroepen
>
>
>

17 werkgroepen: variërend van kascontrole tot materiaalonderhoud.
10 vacatures
HELP!

Bestuur
>
>
>

Begin 2017: 6 bestuursleden
September 2018: 2 bestuursleden
HELP!

Suze roept alle leden op tot hulp, want de vereniging heeft meer vrijwilligers nodig om de vereniging met
sterke schouders te dragen.

Communicatie
Het afgelopen jaar zijn er een aantal nieuwe social media kanalen bijgekomen om leden te blijven
informeren over de vereniging.
>
>
>
>
>

Nieuwsbrieven leden en trainers
Website:
www.venkuden.nl
Instagram:
@venk_uden
Facebook:
V&K Uden
Twitter:
@venkuden
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4. Financiën en begroting
De balans per 31 december 2017 ziet er als volgt uit:

De winst- en verliesrekening over het afgelopen jaar is als volgt.
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Het verslag van de kascontrole commissie is onderstaand bijgevoegd:

Henk Bassa ligt als kascontrolecommissielid toe hoe het kascontrole proces in werking gaat. Er wordt
toegelicht dat alle gegevens juist zijn en juist weergegeven zijn. Henk Bassa geeft aan dat hij volgend jaar
graag nog een commissie doet maar dat er wel 1 iemand bij moet zodat de commissie overgedragen kan
worden. Kim Hol meldt zich aan.
De leden verlenen decharge voor de financiële cijfers van 2017.

4. Contributieverhoging
Er wordt een contributieverhoging voorgesteld van 2,5% met ingang van het seizoen 2019. Sinds 2014 zijn
er geen wijzigingen meer doorgevoerd. Mede door de inflatie toename zijn we genoodzaakt een
contributieverhoging door te voeren van 2,5%.
Er wordt gevraagd of deze verhoging gerelateerd is aan de nieuwbouw. Er wordt aangegeven dat dit hier
los van staat.
Na stemming wordt vastgesteld dat een verhoging van 2,5% per ingang van seizoen 2019 doorgevoerd
wordt.
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5. Accommodatiekansen
Appie geeft het woord aan Wethouder Ingrid Verkuijlen. Wethouder Verkuijlen ligt toe dat er in het
coalitieakkoord opgenomen is dat er voor V&K een solide en betaalbare oplossing moet komen.

Appie neemt het woord. Eerst wordt nog toegelicht wat ons doel is, waarom wij een andere huisvesting
nodig hebben. We hebben nu niet de juiste faciliteiten voor onze leden. Er is geen permanente opstelling en
we missen ook een ontmoetingsruimte zoals een kantine.
Vervolgens wordt er toegelicht wat het resultaat zou kunnen zijn als deze problemen opgelost kunnen
worden. Een permanente inrichting en een ontmoetingsruimte zou met name moeten resulteren in een
vitalere vereniging, waar leden en trainers veiliger en beter hun sport uit kunnen oefenen en waar men
elkaar ook echt kan ontmoeten door te sporten.
Het oorspronkelijke plan van V&K wordt toegelicht. Dit plan betrof een permanent ingericht zaal van 910
m2. Dit plan is in nauw overleg met de gemeente en de werkgroep accommodatie en bestuur bijgesteld
naar een permanente inrichting van 384 m2. Dit is met name gedaan omwille van de politieke haalbaarheid,
en de betaalbaarheid.
Dit heeft consequenties. Met dit voorstel worden onze doelen slechts ten dele gerealiseerd. Met name dat
slechts een deel van de vereniging (turnen, springroepen en freerunning) in de permanente inrichting zou
kunnen sporten. Voor volwassenen zijn de bestaande faciliteiten nog toereikend. Echter, de
acrogymnastiek en demogroep zijn hiermee niet geholpen. Voor deze groepen is er echter een kans
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waarbij ze in een privé initiatief in Odiliapeel zouden kunnen sporten in een permanent ingericht hal. Deze
optie is echter niet definitief. Mocht dit niet doorgaan zal er naar een alternatieve oplossing gezocht
moeten worden.
Al met al hebben we een enorme kans als verenging waarbij we er zeker op vooruit gaan:
>
>
>
>
>

Turnen kan betere faciliteiten krijgen
Springgroepen kunnen goede faciliteiten krijgen
Acro/demo kan goede faciliteiten krijgen
Freerunnen kan betere faciliteiten krijgen
Overige afdelingen krijgen nieuwe Germenzeel ter beschikking met daarbij een ruimte om te
ontmoeten

Maar, alles kent zijn prijs:
> Investeringen in materieel zijn voor rekening van V&K: inrichtingskosten circa €90.000
> Huurprijs permanent ingericht zaaldeel per jaar circa €28.000 (bij 100% gebruik jeugd)
- Huur gebaseerd op tarieven voor binnensport accommodaties
- Exclusieve verhuur aan V&K
- Jaarlijkse huurlast op basis van een gemiddelde bezetting van een sporthal (60%)
De jaarlijkse huurlasten zullen neerkomen op circa 44.000 (bij 100% gebruik jeugd) aan huur en
materiaallasten. De huurlasten zullen dus aanzienlijk omhoog gaan.
De vraag wordt gesteld hoe dit zich verhoudt tot buitensporten zoals voetbal en hockey. Kan de gemeente
ons ook niet sponsoren in bijvoorbeeld de aanschaf van materiaal. Appie legt uit dat wij onder de streep
uiteindelijk niet minder behandeld worden dan andere verenigingen in de gemeente.
De vraag wordt gesteld hoe we de initiële investering in het materiaal kunnen dekken. De rente voor een
lening die hierover afgesloten zou moeten worden is meegenomen in de jaarlijkse lasten.
De vraag wordt gesteld of de zaal niet ook ingericht kan worden dusdanig dat bv zowel acro als turnen
gebruik zou kunnen maken van de permanente inrichting. Vooral ook om dat dit beantwoordt aan de
doestelling om meer 1 vereniging te worden. Deze discussie is nog niet perse beslecht. Resultaat uit het
overleg met het technisch kader is dat de huidige insteek is om de acro te huisvesten in het privé initiatief.
Als dit niet realiseerbaar is dient opnieuw over de inrichting van de zaal consensus te worden bereikt. De
toevoeging vanuit de zaal is dat hiervoor niet alleen het technisch kader geraadpleegd zou moeten worden.
Er zijn een aantal mogelijkheden om de kosten te dekken:
>
>
>
>

Verhuur permanent ingericht zaaldeel door V&K aan derden als, voornamelijk, verengingen.
Schoonmaak van het permanent ingerichte deel en ook de overige ‘lege’ zaaldelen.
Overige diensten als bardiensten in de ontmoetingsruimte en het sleutelbeheer.
Sponsoring: van initiële aanschaf van materiaal, sponsoruitingen in de zaal.

Voor zover de mogelijke opbrengsten in te schatten zijn, blijft er nog een post over die gedekt zal moeten
worden door andere bronnen of als laatste redmiddel een contributieverhoging.
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Hoe zouden we dit bedrag, geschat op 18.000, nog zouden moeten dekken. Dan zouden we terug moeten
vallen op:
> Een van eerder genoemde opties
> Restant uit contributie
- Meer leden
- Contributieverhoging (als het niet anders kan)
- Alle leden
- Gebruikers permanent ingericht zaaldeel
> Stel: 5% meer contributie opbrengsten uit meer leden (5% van €125.000) is €6.250
> Stel: in een reeks van jaren 5% verhoging voor alle leden is eveneens €6.250
> Restant ad €5.500 met name bij gebruikers permanent ingericht zaaldeel
> In werkelijkheid kan het (veel) minder zijn
Het advies van de zaalcommissie en het bestuur is:
> Dit is een unieke, historische kans
- Voor betere huisvesting
- Maar ook een vitalere vereniging
> Contributieverhoging te overzien
> Maar alleen indien iedereen binnen de vereniging er zijn schouders onder zet!
Vragen en opmerkingen uit de zaal:
> Zouden mensen die zich inzetten voor bv schoonmaak niet beloond moeten worden met een
contributieverlaging?

Dit is nog nader te bepalen maar de hoop is dat er niet slechts een paar mensen zijn die dit willen
gaan doen.

>

90.000 is een hele investering, er zouden ook fondsen moeten zijn die hier uitkomst zouden
kunnen bieden.

Er is al een subsidieregeling van 20% mee gecalculeerd, maar er kunnen wellicht nog andere
fondsen gebruikt worden.
>

Er is op 8 november al duidelijkheid over de vergunning voor de acro hal?

>

Schoonmaak in eigen bedrijf: moeten hier niet ook specialisten aan te pas komen?

>

Zouden we niet met de hele vereniging naar het privé initiatief kunnen?

>

Iedereen moet zijn schouders eronder zetten!

De verwachting is dat dit dan nog niet duidelijk is. Maud van der Weem (beleidsmedewerker
gemeente) ligt toe dat er nu een informatieverzoek ligt, dan moet nog een vergunningaanvraag
volgen.
In de geschatte kosten is alleen reguliere schoonmaak meegenomen is, dus geen specialistische
schoonmaak of onderhoud.
Het is een onzeker initiatief op de langere termijn. We weten niet of we de komende tientallen
jaren in dit initiatief terecht kunnen. Tevens past het waarschijnlijk qua uren die we erin kwijt
moeten ook niet.

Er volgt een stemming. Onderwerp van de stemming is het goedkeuren van het huidige voorstel dat door
het College B&W, het bestuur en de werkgroep voor de nieuwe accommodatie samen opgesteld is. Bij
goedkeuren zal het voorstel op 8 november voorgelegd worden aan de Udense Raad.
Bij de stemming gaan vrijwel alle handen gaan omhoog.
We stemmen als vereniging voor het initiatief!
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Alle aanwezigen beschrijven vervolgens in 3 woorden hoe ze over de plannen denken:

6. Rondvraag
Er zijn verder geen overige vragen meer.
Wendy bedankt het bestuur nog namens de vereniging voor de inzet voor het afgelopen seizoen!
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