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Datum:  dinsdag 3 november 2015 van 20.15–21.15 uur 

Locatie:  DWK-gebouw, Leeuweriklaan 19, 7203 JD Zutphen 

 

 
 

Aanwezig: Lieselot Kerssen (voorzitter), Silvia Vening, Francisca Derks, Nada 

van Ommeren, Marleen van der Kolk (notulist), Suzanne Roelofs 

(telefonisch), Lydia van den Berghe, Rosalinde van de Rhee, 

Annemieke Heinekamp, Heidy Tesink, Miranda Spittje, Ester Brinker, 

Karina Welle, Desiree Hasper, Mariëlle Janssen, Karin Vegter, Jeanne 

Hulleman, Maureen Noppers, Karin Warmoltz, Wendy Hovens, 

Susanne van Ommen, Carlijn Castermans, Milou Scheltes, Alida 

Bruggink, Wendy Wouters, Pascal Hovens, Raoul Jansen, Elke van 

Ast, Harrie van Ast 

 

1. 20.20 uur: Opening en mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

 

2. Ingekomen stukken  

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

3. Notulen vorige ALV d.d. 16-12-2014 

Notulen worden zonder wijzigingen goedgekeurd. 

 

Vanaf heden gaan we de notulen na de algemene ledenvergadering naar iedereen 

mailen ter goedkeuring. Na goedkeuring wordt het op de website gezet.  

 

4. Verslag voorzitter 

 

 - Toekomstvisie SZG/bestuursinformatie  

Deze vergadering gaat over het afgelopen seizoen, tot de zomervakantie.  

 

Sportief is het weer een mooi jaar geweest, er is veel bereikt zelfs het NK. Het 

ledenaantal is redelijk gelijk gebleven. Het is wel wat verschoven, recreatie neemt 

wat af en Freerunning groeit.  

 

 Financieel gezien zijn er veel zorgen. Veel leden storneren, wedstrijdgeld is niet goed 

geïnd. Hier is veel energie ingestoken en er is strenger toezicht geweest op 

aankopen. Hierdoor is de achterstand uiteindelijk aardig ingehaald.  

 Wel blijven er zorgen op financieel gebied. Zeker omdat de zaalhuur blijft stijgen.  

 

 - Samen naar een veiliger sportklimaat  

 Als vereniging vinden we een positief sportklimaat belangrijk. Het gaat hierbij om het 

plezier in het sporten, en het vergroten van de betrokkenheid van leden, ouders, 

leiding, bestuur, etc.  

 

 We werken hieraan door gebruik te maken van het aanbod vanuit de KNGU Veilig 

Sporten. Dit met als doel het vergroten van de kennis en vaardigheden. Afgelopen 

jaar hebben we al een aantal modules als bestuur en leiding gevolgd. Dit jaar gaan 

we hiermee verder. Een van de onderdelen is een 0-meting. Het verzoek aan alle 

leden om deze in te vullen. 
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 - Communicatie/pr 

 Afgelopen jaar hebben we niet heel veel de media opgezocht, omdat we andere 

prioritetien hadden. Volgend jaar gaan we dit meer doen. Annemieke Heinekamp 

gaat dit oppakken. Annemieke stelt zich voor. 

  

 Komend jaar willen we SZG meer op de kaart zetten door media te benaderen om zo 

meer leden te werven. Met behulp van leiding en ouders willen we SZG promoten op 

o.a. de digitale Zutphense Koerier, Contact, Facebook, etc.  

 Ben je bij een wedstrijd app dan een foto (liefst actiefoto) en een stukje tekst naar 

Annemieke, dan kan zij dit plaatsen. In de krant wordt alleen iets geplaatst als er 

ook een prijs is gewonnen.  

  

 Als je 1 kind op de foto zet dan moet je toestemming hebben om deze te publiceren.  

Bij de leiding is bekend voor welk lid wel en voor welk lid geen toestemming is 

gegeven. Wanneer er een groep kinderen op de foto staat, dan is wettelijk bepaald 

dat dit mag.  

  

5. Verslag kascontrole  

Door omstandigheden is er nog geen kascontrole geweest. Dit wordt binnenkort 

gedaan. (NAGEKOMEN: de kascontrole heeft plaatsgevonden op zondag 

22 november 2015 door Lisa van der Scheer en is zonder opmerkingen 

goedgekeurd). 

 

6. Resultatenoverzicht 2014-2015 / begroting 2015-2016 

 - AC 

 Op dit moment bestaat de AC uit 6 personen. Elke maand komen ze bij elkaar. Zij 

organiseren allerlei activiteiten zoals paaseieren zoeken, jeugdkamp, Sinterklaas, 

koekactie, vossenjacht.  

 

 Alle activiteiten zijn te betalen van het geld dat de koekactie oplevert. Er is vaak nog 

een groot bedrag over en dit wordt geïnd als bijdrage voor de algemene 

verenigingsrekening.  

 

 Het financiële overzicht van de AC wordt bekeken.  

 Opmerkingen: 

 Bij ‘diverse’ horen kosten als drukwerk, fotocamera.  

 Jeugdkamp toont een groot verschil. Redenen hiervoor zijn dat er afgelopen jaar 

2 kampen georganiseerd zijn, waarbij er 1 keer wat minder aanmeldingen waren en 

er wel betaald moest worden voor een x-aantal deelnemers. Leiding is wel beide 

keren meegegaan, leiding betaalt niet. Tevens was de planning niet gunstig i.v.m. de 

avondvierdaagse.  

 Komend jaar is gekozen voor een andere, goedkopere locatie. 

  

 - Bestuur 

 Het financiële overzicht wordt doorgenomen. Het resultaat is wel beter dan vorig jaar 

maar nog steeds negatief. Gelukkig hebben we nog een buffer, maar dit houden we 

niet lang vol op deze manier.  

 Aan inkomsten heeft de vereniging alleen de contributie, paasbrodenactie en een 

eenmalige variabele storting vanuit de AC.  

 

 Voor trainers en assistenten is meer begroot dan het resultaat van vorig jaar, het 

resultaat dit jaar is hoger. Reden hiervoor is dat er meer lessen gegeven worden, 

waardoor meer leiding betaald moet worden. Freerunning wordt gegeven door een 

ZZP’er. 
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 Storneringen zijn goed op orde, er lopen nog enkele zaken waardoor er nog een 

verschil is, dit heeft ook te maken met St. Leergeld.  

De bondscontributie wordt, net zoals door de bond, sinds vorig jaar per kwartaal 

geïnd. Dit om te voorkomen dat wanneer leden stoppen ze de bondscontributie niet 

meer willen betalen.  

 Het wedstrijdgeld toont een klein verschil. KNGU stuurt facturen met omschrijvingen, 

hieruit kan je niet opmaken wat het precies betreft. Alle facturen van de KNGU zijn 

bij elkaar opgeteld. Er is nu een klein verschil te zien omdat bijvoorbeeld bijscholing 

ook meegenomen is in de som.  

 Kostenpost abonnementen blijft altijd ongeveer gelijk. 

 Bij diversen is flink bezuinigd.  

 Voor de zaalhuur is meer begroot dan het resultaat van vorig jaar. En toch hebben 

we dit jaar nog meer moeten betalen. Voor komend jaar is nog meer begroot, omdat 

nog onduidelijk is wat de gemeente met de huur gaat doen en tevens is er meer 

behoefte aan lessen.  

 Er zijn geen toestellen gekocht.   

 Milou vraagt of Sebastiaan (Free Running) zich terugverdient. Dat doet hij. Zijn 

lessen groeien. Hij kan 15 leden per les hebben.  

 Harrie vraagt waarom er geen grote clubactie georganiseerd is, dit zijn toch 

inkomsten. Reden hiervoor is omdat het bijna tegelijk met de koekactie valt (en vele 

andere acties die door het land georganiseerd worden). De opbrengsten van de 

koekactie zullen dan minder zijn, is gebleken en veel leden en ouders hebben 

aangegeven dat de acties erg dicht bij elkaar vallen qua planning en dat ze hun kind 

niet zo kort achter elkaar langs de deuren wil laten gaan. We willen zeker nog wel 

een actie organiseren, maar op een ander moment in het jaar.  

 

7. Contributieverhoging 2016 

 Gezien de financiële situatie, we komen nog steeds op een negatief resultaat, stellen 

we een verhoging voor van EUR 1,50 per lesuur, staffel blijft behouden. 

 Freerunning en trampolinespringen willen we verhogen met EUR 2,00 per lesuur. Dit 

zijn dure lessen en voor trampolinespringen is extra materiaal gekocht.  

 We hebben ook de vergelijking gemaakt met andere verenigingen.  

 Opgemerkt wordt dat de staffel een wat scheve verhouding lijkt. Dit zullen we eens 

goed bekijken en overwegen.  

  

 Het voorstel voor de verhoging wordt aangenomen en zal per 1 januari 2016 ingaan. 

 

8. Verkiezing bestuursleden 

 

Aftredend:    
* Peter Bruls (is in het voorjaar gestopt) 
* Silvia Vening 
* Suzanne Roelofs 
* Marja Rodenburg 
* Marleen van der Kolk 
 

Toetredend: 

Nog niet bekend. 

 

 We gaan nog in gesprek met de geïnteresseerden om toe te treden tot het bestuur. 

Wanneer alles rond is zal dit bekend gemaakt worden en kan er eventueel nog 

bezwaar gemaakt worden.  

 

9. Rondvraag  

 Annemieke wil graag de wedstrijdkalenders hebben. Graag mailen naar 

communicatie@szg-zutphen.nl 
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 Annemieke vraagt wie het artikel op de digitale Zutphense Koerier heeft gelinkt aan 

Leven in Zutphen? Er staat namelijk een andere, oude foto bij. Niemand in de zaal 

heeft dit gedaan. (NAGEKOMEN: het wordt automatisch doorgelinkt vanuit Facebook. 

Die oude foto is waarschijnlijk een verkeerde inschatting van de redactie, zij zoeken 

er zelf een foto bij. Door een eigen inlogaccount te maken kan dit zelf geregeld 

worden. Afdeling Communicatie van SZG zorgt hiervoor). 

 Harrie geeft aan dat tijd is voor andere foto’s op de website. Dat kan, maar dan 

moeten er wel andere geschikte foto’s worden aangeleverd. Deze kunnen gestuurd 

worden naar communicatie@szg-zutphen.nl.  

 Alida vraag wie het contact met Bakker Bril gaat oppakken over trainingspakken. Dit 

wordt volgende bestuursvergadering besproken.  

 Alida vraagt of een lid 2 keer bondcontributie moet betalen wanneer hij/zij lid is van 

2 verschillende verenigingen? Nada gaat het uitzoeken en koppelt dit terug. 

(NAGEKOMEN: bondscontributie wordt per vereniging betaald). 

 

10. Sluiting 21.20 uur 

 

 


