
Notulen Algemene Ledenvergadering 

Datum:  1 november 2016           

Locatie:     DWK-gebouw         

Tijd:   19.00 – 21.30 uur 

Aanwezig: Karin W, Jeanne, Lieselot, Annemieke, Wendy H, Lineke, Esther, 

Karin B, Anne-Marie, Miranda, Milou, Karina, Willemien, Nico, 

Nada, Heidy, Raoul, Rosalinde, Henny, Elke, Pascal, Alida, Joanne 

v Selms. 

Afgemeld: Susanne, Mikel, Francisca (later aangeschoven) Carlijn, Lydia 

 

1e deel: 19.00-20.00 

Wat meer info over SZG als vereniging        

*kennismaking met bestuur en leiding.           

*verenigingskleding          

*opbouw van de lessen                

*uitleg over selectie      

*activiteitencommissie  

Helaas was er slechts 1 ouder. Wij hebben ons als Bestuur en AC  aan haar voorgesteld en enige 

informatie verstrekt mbt tot verenigingskleding, de selectiegroepen, wedstrijden, 

extra trainingen die de selecties hebben in grote zalen, en de diverse locaties waar 

wij “zitten”. Ook de AC heeft zijn activiteiten door het jaar heen dmv een poster 

toegelicht. Zij  had zelf ook wat vragen en die hebben we beantwoord. Beide 

onderstaande onderwerpen ook toegelicht. 

Een veilig sportklimaat (sportbeleving van de kinderen en de rol daarbij van ouders) 

Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers       

 

2e deel: 20.00 – 21.00 

 Opening en Mededelingen 

 Informatie vanuit het Bestuur 

 Financiële verantwoording seizoen 2015/2016 en begroting 2016/2017 

 Wijziging contributie 

 Rondvraag 

 Sluiting 

http://www.szg-zutphen.nl/


De ALV word geopend door Lieselot.  

 

Mededelingen: Wij willen voor heel SZG zien dat we trainingspakken (of bijv. een vest) 

kunnen aanschaffen zodat we als vereniging een eenheid kunnen gaan vormen. Nu zijn 

er diverse pakken. We willen proberen door middel van verkoop van handdoeken 

voorzien van het SZG logo, en ander soort acties zoals bijv een sponsorloop (tijdens de 

lessen aan het eind van het seizoen) clubkrassen enz. zoveel mogelijk geld bij elkaar te 

krijgen om zo de kosten van het pak zo laag mogelijk te houden voor de leden. Het pak 

word dan eigendom van het lid waarbij we dezelfde methode willen hanteren als nu 

de wedstrijd en verenigingspakjes ingekocht en verkocht worden. (via de 

kledingcommissie). 

 

Informatie vanuit het bestuur: In samenwerking met de gemeente die het sporten 

willen stimuleren in bepaalde wijken hebben wij meegedaan met de wijksportdagen 

van beweegwijs.  Op 1 en 15 april organiseren wij 2 wedstrijden van de KNGU. 1 april 

3e pl.wedstrijd 5e divisie en 15 april finale 4e divisie. Daarbij willen wij graag hulp van 

ouders, dus als jullie als leiding ouders weten probeer ze dan vast warm te maken. 

Begin van het nieuwe jaar zal er ook een officiële oproep de deur uitgaan. Het veilig 

sportklimaat is nog eens besproken, onderdeel hiervan is de VOG die voor iedereen nu 

aangevraagd gaat worden. De voorbereidende aanvragen zijn gedaan. Nada en Jeanne 

worden door Lieselot bedankt voor hun inzet, dit zal op de nieuwjaarsreceptie nog 

officieel plaatsvinden. Lieselot had al aangegeven dat ze miv het nieuwe seizoen stopt 

in het bestuur. Maar verteld vanavond dat dit haar laatste vergadering zal zijn als 

voorzitter, maar wel tot het eind van dit seizoen aanblijft als algemeen bestuurslid. Per 

1 november 2016 neemt KARIN WARMOLTZ het voorzitterschap van haar over. Verder 

word de aandacht gevraagd voor de functie van Francisca, dit takenpakket is erg groot 

en omvangrijk. Er word voorgesteld om gericht te kijken naar evt. ouders die bepaalde 

taken van haar over kunnen nemen. Voorstel is dan om Francisca de leiding hierin te 

geven en dat zij bepaalde zaken kan “delegeren” . Hierin vragen we de leiding om eens 

te informeren bij de ouders van hun leden. Een brief ter ondersteuning en uitleg 

hierover word nog opgesteld en gemaild, zodat iedereen ook gericht kan gaan vragen.  

 

Financiële verantwoording en begroting: Nada is aanwezig om het seizoen 2015/2016 

financieel af te sluiten en toe te lichten. Zij geeft her en der wat uitleg over de cijfers 

en geeft aan dat er voor het eerst in een paar jaar een positieve afsluiting is en 

iedereen reageert daar positief op.  

(Hierna gaat Nada naar huis.)  

De begroting voor 2016/2017 word gepresenteerd door Anne-Marie en Karin B. 

Hieruit blijkt dat op basis van de aan hen aangeleverde financiële stukken het er 

helemaal niet zo positief uitziet. Er is een begrotingsgat van bijna 10.000 euro. Dit komt 

onder meer dat de zaalhuur was begroot op 12.000 maar uiteindelijk 24.000 blijkt te 

zijn. Karin W geeft hierbij aan dat ze contact gaat opnemen met de gemeente om te 

kijken of hier wat anders in kan, zeker mbt de projecten van de gemeente om sporten 

laagdrempelig te maken. Anne Marie en Karin geven aan het tot op de bodem te gaan 



uitzoeken, door desnoods het hele jaar opnieuw in te boeken en kijken waar het 

probleem ligt. Feit is wel dat ze nog niet weten of de cijfers kloppen en of de 

aangeleverde informatie helemaal klopt. Daarvoor zijn ze nog niet lang genoeg bezig. 

De leiding schrok  hier erg van (wij al bestuur zijn hier ook van geschrokken). Vraag is 

dan ook hoe het kan dat de een positief eindigt en de ander negatief begint. Milou zegt 

dan ook letterlijk dat dat haar zorgen baart. (terecht) Ook doen wij een oproep naar 

bijv een ouder/grootouder met financieel inzicht om de kascontrole uit te voeren. Dus 

als jullie iemand weten? Wij zullen er in elk geval alles aan doen om een (financieel) 

gezonde vereniging te worden. Miranda ligt het financiële plaatje van de AC toe. Dit 

ziet er helder en duidelijk uit en ziet er financieel ook goed uit. 

 

Wijziging contributie: Er is er wel over verhogingen gesproken maar geen besluit 

genomen, dit omdat wij eerst alle financiën op een rij willen hebben om een duidelijk 

beeld te krijgen. Wel is met elkaar besloten het jaarbedrag wat iedereen betaald 

anders te verdelen en in 12 gelijke termijnen te gaan innen. Nu betalen de meeste 

leden 10 en de A selectieleden 11 maanden. Dat scheelt veel administratief gedoe 

waardoor ook het inzicht helder word.  

 

Rondvraag:  Anne-Marie merkt op dat ze het idee heeft dat iedereen er weer positief 

tegen aan kijkt. Even met z’n allen de schouders eronder en zegt ook dat ze er alle 

vertrouwen in heeft dat het allemaal wel goed komt. Alida geeft aan dat doordat er 

vorige week geen stroom was op PP4 zij in een kast van de school kwam om dit te 

controleren en daar materialen van ons in vond. Maar ook materialen voor algemeen 

gebruik. Verder vraagt zij op verzoek van de school aan de ACRO de spullen anders op 

te ruimen (volgens afspraak)  Verder haalt ze ook aan dat er een haspel stuk is gegaan. 

Dit ws omdat de kasten zo vol en rommelig zijn. Wil iedereen er op letten dat de kasten 

netjes zijn en blijven.  Ook Rosalinde geeft aan ballen kwijt te zijn en dat ook deze in 

een kast van de school lagen. Nog niet alles is terug. Elke geeft aan dat het sowieso 

een rommeltje is in de zalen waar je ook komt. Francisca gaat hierover contact 

opnemen met de verantwoordelijken van de scholen. Milou merkt nog op dat het 

bestuur formeel nog aan moet worden genomen. Dat is bij deze gedaan!! 

 

Sluiting: 

       

       


