NOTULEN LEDENVERGADERING G.V. HERCULES
VRIJDAG 13 APRIL 2018, 20.30 UUR IN “KROMME KNILLIS” TE AKKRUM
1. OPENING
Anne Margreeth heet alle aanwezigen welkom. Zoals belooft dit jaar in Akkrum. Helaas geeft dit niet
een grotere opkomst. Buiten de damesploeg van Jitske in Akkrum zijn er 4 turn-ouders, waarvan er 1
een taak heeft vanavond. Verder nog 1 lid, 1 jurylid, 1 erelid en 2 leiding. Spijtig. Met het bestuur
erbij in totaal 21 personen, voor wie doen we dit, vragen we ons af...
2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN
Afmeldingen: fam. de Jong (Gerrianne de Jong), Jolanda Folkertsma, Irene Dekker, Anita v/d Meulen,
mw Jikke Veenstra. En van de leiding zijn Wirin, Marit, Brigitte en Hotse helaas verhinderd of ziek.
3. NOTULEN LEDENVERGADERING 12 MEI 2017
Geen op of aanmerkingen, de notulen worden goedgekeurd.
4. JAARVERSLAG
Het jaarverslag wordt voorgelezen, deze is spoedig terug te vinden op de website.
5. FINANCIËN
● Financieel verslag, Bijzonderheden zijn: De huur van 2016 bleek niet betaald en kwam er in
2017 nog bij. Van het drukwerk en locatie afgelopen ALV’s bleken factuur van meerdere
jaren binnen te komen. De reserves zijn aangesproken. Met gemeente afgesproken dat de
facturen voortaan naar de mail gaan ipv huisadres, dit na aanleiding van facturen die naar
oudere adressen gestuurd blijven worden.
Poeisz en koekactie gebruiken we dit jaar om de reserves weer op pijl te brengen, dit ipv
aanschaf van materialen.
Turn-financiën, iets vertekend beeld doordat we de pakjes nu aangekocht zijn, er is wel voor
gespaard. Wel komt deze negatief uit, er moet geld bij. Dit komt door de vele uren die Jitske
maakt voor wedstrijden.
Vraag over kruispost. Deze is bij uitgave eraf en bij inkomsten erbij, een overboeking dus
eigenlijk.
● Begroting: bedrag van 5000 euro gereserveerd voor aanschaf materiaal. Dit seizoen zijn de
materialen in Akkrum gekeurd. Er komen wat dingen aan, dit hoeft niet allemaal tegelijk. Je
mag op afgekeurde materialen trainen, maar dat willen we natuurlijk voorkomen. Sommige
dingen kan en mag je zelf herstellen.
De gemeente Heerenveen kwam met een positieve mededeling dat de zaalhuur gehalveerd
wordt. Nu is deze prijs vd zaalhuur de afgelopen jaren ook gigantisch gestegen, van 10 naar
20 euro per uur.
Vragen: kan je ook op de huurprijs afdingen/prijs vastleggen? Nee, we hebben een
jaarcontract. Dat geeft hun de kans om wijzigingen door te voeren.
● Voorstel, verhogen wedstrijdgeld met 1 euro. Waarom willen we dat. De bond heeft het
wedstrijdgeld verhoogd, ze zitten in zwaar weer. Er gaan best veel turngroepen weg bij de
KNGU. Dit jaar hebben ook wij LevelUp geprobeerd voor de oudste turnsters. Dit is ons niet
echt bevallen. KNGU biedt meer dan alleen wedstrijden, ook verzekering en training trainers.
Het liefste blijven we bij KNGU.

Nu we een apart overzicht turn kosten hebben gemaakt, blijkt er toch geld bij te
moeten. Dit zit hem in de uren die Jitske maakt voor de wedstrijden.
Gemiddeld heeft een turner 5 wedstrijden. Wanneer de verhoging met 1 euro per
wedstrijd zal zijn, dan kunnen we daar de uren van Jitske grotendeels mee compenseren.
Voor de leden zal het dan neerkomen op veelal 5 euro meer kosten per jaar. Aangenomen
wordt tijdens de vergadering dat het wedstrijdgeld met 1 euro per wedstrijd verhoogd.
Alle aanwezigen zijn akkoord.
6. VERSLAG KASCOMMISSIE EN BENOEMING NIEUW KASCOMMISSIELID
Yke Nagel en Marten Dijkstra hebben de boeken doorgelopen en goedgekeurd.
Er wordt decharge verleend.
Beide zijn ze vanavond helaas verhinderd, Yke Nagel is aftredend en krijgt later een bloemetje als
dank. We zoeken een nieuw kascommissielid. Marten Dijkstra zal zelf een nieuw lid erbij vragen.
7. TURNZAKEN
Verslag wedstrijdcommissie, Hieke leest het verslag voor. Dit verslag komt ook op de website.
Er wordt nog verteld dat er verschillende turnsters naar de FK gaan.
8. BELEIDSPLAN
Als bestuur, en dan voornamelijk Amarins Goerres, zijn we de afgelopen 1,5 jaar druk bezig geweest
met het schrijven van een beleidsplan. G.V. Hercules kende alleen maar statuten, een beleidsplan of
reglement was nog niet aanwezig. Dit onderdeel komt elk jaar terug op de agenda omdat het een
werkdocument is. Elke 5 jaar moet het opnieuw zijn goedkeuring krijgen.
Na een korte toelichting wat allemaal verwerkt is in het beleidsplan willen we overgaan tot
stemming. Er is een ouder aanwezig die het graag nog wil bekijken, dit lukte helaas niet voor de
vergadering. Ze krijgt de tijd tot het einde van de vergadering, de stemming over het beleidsplan zal
daarom aan het einde van de vergadering zijn. Op de vraag waarom dit document niet via de mail
verstuurd is, is omdat we als bestuur er veel, heel veel tijd in gestoken hebben. We hebben 250
leden en mogelijk dan ook 250 verschillende meningen, die je allemaal apart moet afwegen en
afhandelen. Verder is niet meer dan billijk dat wie zich ervoor interesseert er dan ook iets de moeite
ervoor moet nemen om het in te zien. Dat het bij Kromme Knilles ter inzage ligt komt voort uit dat
het zo hoort. Het hoort ter inzage te liggen op de plek van waar het ook zijn goedkeuring (hoopt) te
krijgen.
Amarins krijgt als dank voor al haar werk voor dit beleidsplan een mooie bos bloemen overhandigd.

9. OVERIGE ZAKEN
● PR/Social media, we willen graag als vereniging meegaan met de tijd, dat betekent ook
zichtbaar zijn op internet. Pyter de Roos wil wel helpen met social media.
● Reactie op talenten gevraagd. Er is een poosje geleden een ‘vraag naar talenten’ brief
gestuurd. Dit kwam voort uit de reactie op het logo vorige ALV, dat iemand daar zelf ook wel
mee bezig hadden willen gaan. Als reactie hebben er 2 mensen aangegeven wel
herstelwerkzaamheden te willen uitvoeren aan kledij en voor social media dus Pyter de
Roos. Waar we ook veel belang bij hebben zijn mensen voor/als bestuurslid, juryleden en
voor een sponsorcommissie.

●

Privacy wetgeving, hier wordt aan gewerkt. Vanaf 25 mei zijn ook wij als
vereniging verplicht een privacyreglement te hebben. Als bijlage komt deze bij het
beleidsplan, deze zal volgend jaar in de ALV zijn goedkeuring moeten vinden.

10. BESTUURSVERKIEZING
● Aftredend en niet herkiesbaar

- Anke de Jong
- Anne Margreeth Elsinga
● Kandidaten
- Vacature
- Vacature
Anke wordt bedankt voor al haar inzet de afgelopen jaren, eerst als wedstrijdcommissie en
vervolgens nog goed 3 jaar in bestuur met hoofdtaak het turnen. Anne Margreeth heeft altijd de
ledenadministratie beheert en het laatste jaar dit ook gecombineerd met de voorzitterstaak. Een
kers op de taart was de subsidie die ze, samen met SSS Grou, binnen gehaald heeft voor het nijntje
project. Hiervoor blijft ze nog een jaar achter de schermen aan werken.
Beide dames worden hartelijk bedankt voor al hun inzet de afgelopen jaren. Het is heel leuk, maar
ook wel een serieuze taak naast veelal je gewone werk.

10. ANNELIES NIJDAM BEKER
Hennie de Jong krijgt de Annelies Nijdam beker. Al meer dan 15 jaar heeft Hennie haar diploma voor
jurylid. Al meer dan 15 jaar is zij flexibel inzetbaar, altijd mochten we een beroep op haar doen. Nu
haar eigen dochter een diploma voor jurylid op zak heeft wordt het voor Hennie tijd om het stokje
door te geven. De ouders van nu mogen opstaan om deze taak te gaan vervullen.

11. RONDVRAAG
Joke, Is het ook mogelijk dat er bij de clubkampioenschappen koffie geschonken wordt? Joke wil het
wel organiseren komende keer. Amarins wil dan wel helpen. We nemen dit aanbod graag aan, als je
kinderen in alle groepen hebt zitten is het een erg lange zit.
Mw Pietersma, voertaal is Nederlands, waarom geen fries. Wij nimme ut mei nei takomt jier.
Stemming over het beleidsplan. Geen tegenstemmen. Bij deze nemen we het beleidsplan aan.
We voeren het in en het komt ter zijner tijd op de website.
12. SLUITING
We sluiten de vergadering om 22.00 uur. Hartelijk dank voor uw aanwezigheid. Een 2e koffie is
overgeslagen, maar graag bieden we de aanwezigen nog een borreltje aan.

