NOTULEN LEDENVERGADERING G.V. HERCULES VRIJDAG 12 MEI 2017
20.30 UUR IN “DE POST” TE ALDEBOARN
1.

OPENING

Amarins opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.
De jaarvergadering is normaalgesproken eind maart, begin april. Wegens het opstellen van het beleidsplan is
deze uitgesteld. Helaas is het beleidsplan echter nog net niet zover om gepresenteerd te worden. Dit zal in de
volgende jaarvergadering plaats gaan vinden.
2.

MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN.

Afwezig met kennisgeving: Marijke Waringa, Froukje Rauwerda, Wietske Pippel, Juf Kim, Juf Berber,
Mw Veenstra, Marjan Scholte en Hotse Dekker
3.

NOTULEN LEDENVERGADERING 24 APRIL 2015

De notulen van de ledenvergadering worden niet meer voorgelezen. Alle leden hebben de notulen samen met
de uitnodiging en de agenda voor de ledenvergadering per mail ontvangen.
Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen zijn daarmee goedgekeurd en vastgesteld.
De notulen bleek niet op de website geplaatst, gevraagd wordt dit voortaan wel te doen.
4.

JAARVERSLAG

Ondanks dat vorig jaar het jaarverslag niet voorgelezen werd omdat men dit toen niet noodzakelijk vond, is er
besloten deze toch weer voor te gaan lezen. Doordat je alles benoemt kunnen er weer punten ter bespreking
naar boven komen.
punten n.a.v. het jaarverslag:
● Project Sportimpuls.
Door de armoede in deze streek (oud Boarnsterhim/Leeuwarden) ziet men dat er minder kinderen
bewegen/sporten. Goede motoriek wordt mede gevormd bij de gymlessen op de basisschool. Men
ziet dat de motoriek bij kinderen achteruit gaan. De gymlessen van groep 1 en 2 worden nu vaak
verzorgd door hun eigen leerkrachten. Dit project biedt basisscholen de kans om die leerkrachten op
te leiden om ook via de nijntje Beweegmethode gymlessen te kunnen geven. En de kennis achter de
motoriek te vergaren. Tot de eigen leerkrachten opgeleid zijn bieden de gymverenigingen een
gymleerkracht aan. In juli horen we of het project doorgaat. De kosten die nu gemaakt zijn, zijn
rapport kosten. Wanneer het project niet doorgaat, dan komen deze kosten deels voor rekening van
onze vereniging. Wanneer het project wel doorgaat worden deze kosten uit de subsidiepot
gehaald/terugbetaald.
● Clinics.
Levert dit wat op? Financieel gezien spelen we quitte. Wel geeft het naamsbekendheid en levert het
een enkel nieuw lid op. Ondanks dat Airtrack en Freerunning goed bezocht is hebben we nog geen
zicht erop dat we het vast kunnen/willen aanbieden.
● Mar-A-Ton Sneek.
De dames uit Akkrum hebben vorige keer met veel plezier geholpen bij de posten. Jammer dat wij nu
niet gepolst hebben of zij weer willen helpen. Graag volgende keer een mail rond sturen: dit is de
vraag, dit levert het op, wie wil zich hiervoor inzetten?
● Jitske 30 jarig jubileum.
Dit is niet beschreven in het jaarverslag. Excuses van Marloes, het komt er alsnog in te staan.
● Beleidsstuk.
Amarins is bezig een beleidsstuk te schrijven. De vereniging heeft alleen statuten, geen beleidsstuk. In
dit stuk staat o.a. beschreven hoe om te gaan met bijv. pesten, problemen tijdens de les.. Ook
hebben we een vertrouwenspersoon aangesteld, Froukje Hartmans.. Het beleidsstuk is geschreven
voor 5 jaar, elk jaar wordt het beleidsplan up to date gemaakt en de actiepunten behandeld. Mogelijk
zijn er leden die zich bezig willen houden met het beleidsplan?

5.

FINANCIËN

● Financieel verslag
De vereniging heeft een negatief resultaat gedraaid, dit hadden we ook wel verwacht. De subsidies is nu
minimaal, voor 2018 wordt dat nihil. Dit kwam nog voort uit Boarnsterhim, Heerenveen doet er niet aan. Wel
biedt gemeente Heerenveen sportbuurtcoaches. Een wel mee-denkent persoon die fysiek helpt maar helaas niet
in contanten. Voor ons is dat Grace Ybema.
Er is een deel bij uitgave weggezet onder kruispost. Dit betekent dat het naar de spaarrekening is overgeboekt
voor als reserve voor materialen.
De Rabobank coöperatiefonds mogen we 1 x per 3 jaar aanschrijven voor maximaal 2000 euro.
Graag willen we een Airtack er bij aanschaffen, de airtrack is te zwaar om elke keer te verslepen. Kosten à zo’n
4500 euro. Dat willen we met de Rabobank coöperatiefonds/ poeisz actie en de koekactie bekostigen. Het is
een onderdeel bij turnwedstrijden, daarom worden we min of meer verplicht gesteld om deze aan te schaffen.
Verder staat de uitvoering op het overzicht, maar hier zijn geen kosten bij omdat in 2016 geen uitvoering heeft
plaats gevonden.
Ideeen of opmerkingen:
● Kan de vereniging niet meer fondsen aanschrijven? gedacht wordt aan de gasunie (via Sible de Roos?)
De gemeente, in Drachten schijnt wel 500 euro te geven voor de uitvoering daar, gemeente
Heerenveen schijnt er ook wel aan te doen! Kan er vanuit de KNGU ook bemiddeld worden in
heer/lening? Dat moet je eigenlijk niet willen. Aandeel leden, bijvoorbeeld koop een stukje lange balk
of lease een turntoestel?
● Soms wordt een automatisch incasso niet geïnd of teruggeboekt door ouders. Dit kost de
penningmeester veel tijd. Controleren, mailen en eventueel bellen met de ouders. Een enkele keer doet
ze de incasso daardoor wel eens later dan gepland.
● Uitgaven turnen. Zo’n 2000 euro. Is dit wedstrijdgeld? In dat geval zal de contributie voor wedstrijdgeld
ook apart genoemd worden. Het wordt namelijk ook apart geïnd bij de turnsters en is nagenoeg
kloppend.
6.

VERSLAG KASCOMMISSIE EN BENOEMING NIEUW LID KASCOMMISSIE

Joke Kuperus is vanavond alleen, maar zij heeft samen met Yke Nagel de kascontrole gedaan. Het was allemaal
heel goed voorbereid, duidelijke antwoorden op vragen, aldus Joke. De jaarrekening is hiermee goedgekeurd
en de penningmeester is hiermee decharge verleend.
Joke mag uit de kascommissie. Zij wordt hartelijk bedankt. Een bloemetje volgt later. Voor een nieuw
kasscommissielid is nu geen animo. Joke geeft aan zelf ook wel op zoek te willen gaan naar een vervanger.
7.

TURNZAKEN

Anke leest het wedstrijdverslag voor.
NK turnen is op 10 juni in Surhuisterveen.
Vanuit elke groep zijn er wel turnsters door naar de Friese Kampioenschappen. Hulde voor de trainster! Applaus.
Toestelwedstrijden zijn al jaren niet geweest, nu wel. Al met al een goed turnjaar.
De doorstroom van juryleden, het is lastig om nieuwe juryleden te vinden. Ook Brigitte herkent bij andere
gymverenigingen de hoge nood met juryleden. Kan er ook mogelijk samengewerkt worden met buurtgymverenigingen?
E hebben geen FK, D wel.

8.

BESTUURSVERKIEZING

Amarins Goerres haar termijn zit er op en zij heeft aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen. Gelukkig zijn er
2 nieuwe kandidaten nl.: Marjan Scholte uit Aldeboarn en Gerrie Dijkstra uit Akkrum. Er hebben zich geen
tegenkandidaten gemeld. Marjan en Gerrie stellen zichzelf even voor. Marjan haar dochter turnt bij de
vereniging en Gerrie haar dochter zit bij streetdance. Met algemene stemmen worden de dames in het bestuur
verkozen. Veel succes en vooral plezier gewenst jullie nieuwe uitdaging.
Anne Margreeth bedankt Amarins voor haar werkzaamheden voor de vereniging. “Het bestuurswerk zit in je
bloed. Wat je doet, moet je goed doen, in jouw ogen” Amarins krijgt een mooie bos bloemen overhandigd.
9.

ANNELIES NIJDAM BEKER

De Annelies Nijdam beker wordt uitgereikt aan een vrijwilliger die zich goed heeft ingezet voor de vereniging.
Het bestuur was het er unaniem over eens dat de Annelies Nijdam beker dit jaar naar Emma van Rooijen gaat.
10.

NIEUW LOGO

Omdat de afslagjes (het middelste deel van een medaille) bijna op zijn, is er in het bestuur de afgelopen tijd
gewerkt aan een nieuw logo. NIeuwe afslagjes zijn tegenwoordig veelal in 3D, dat heeft ons kritisch naar het
logo doen kijken.
In 2013 heeft het logo een metamorfose ondergaan omdat de vereniging 100 jaar bestond. Een kroontje omdat
het koninklijk is geworden en een vaandel met de jaartallen. Het bestuur heeft vindt dat het vaandel er weer af
kan en vindt het kroontje niet zozeer passen bij de stijl van het logo.
Het bestuur heeft een paar nieuwe ontwerp laten maken en hoopt met het stemmen op één van de logo’s een
nieuw logo te kunnen doorvoeren. Nadat iedereen de nieuwe ontwerpen heeft kunnen bekijken ontstaat er
een verhitte discussie.
De een zegt dat we al 100 jaar met dit logo werken en dat je er niet aan moet zitten daar waar een ander het
prima vind dat een nieuw bestuur nieuwe initiatieven neemt.
Waar men het wel over eens is is dat de OLB (staat voor Oldeboorn) gewijzigd mag worden in
Aldeboarn/Akkrum/Nes en dat het vaandel eraf mag.
Het bestuur neemt deze punten mee in het vervolg, ook het ontwerp van een van de aanwezigen nemen we
mee. En wanneer we verder zijn met het logo zullen we dit kenbaar maken.

11.

RONDVRAAG

● Instroom nieuwe turnsters verplicht eerst op gym? Gym krijgen ze veelal van een andere juf. Voorstel 4
lessen door juf Jitske en vervolgens voorturnen. Antwoord van Jitske; als je wilt turnen dan moet je toch
ook willen gymen? Het vinden van juryleden is een probleem. Wanneer er nieuwe turnsters zich aanmelden
zal er ook weer nieuwe juryleden moeten komen, kunnen we leden verplicht stellen? of moeten ze zich
kunnen laten afkopen?
● Vrijwilligers;
o Bij de voetbal kan je je vrijwilliger hulp afkopen, à 20 euro.
o Inkomsten door sponsorloop/ heitje voor een karweitje. Waarom ouders als vrijwilliger en
geen kinderen?.
o Bij de koekactie zien we juist veel hulp door de jeugd, maar wel graag onder begeleiding!
o grote clubactie, zien we geen succes in, kinderen willen wel verkopen maar hun ouders
accepteren het vaak niet.
● Uitvoering kost veel energie. Qua financiën spelen we quitte. Levert mogelijk wel leden op, maar levert
clinics niet meer leden op? Advies om zeker wel koffie in de pauze te verkopen. Nu hebben we geen pauze
gehad.
● vervolg vrouwen van nu..ze willen graag bewegen van okt-maart, maar dit mag van de vereniging vrouwen
van nu niet onder de vlag van Hercules aangeboden worden. Mw Pietersma koppelt het terug naar de
vereniging en hoopt dit volgend jaar wel voor elkaar te krijgen. Dit jaar proberen we wel deze groep al te
begeleiden door een trainer aan te bieden. Fijn dat Hercules dit oppakt is reactie van een aanwezige. Zet

ook eens een stukje in de Middelpunt over de ouderengym!

12.

SLUITING

Amarins bedankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering.

