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Aanwezigen: 
Leo-Geert van den Berg, Jacob Doets, Fanny Smit, Martijn van Henten, Johan Hidding, Milko Buter, 
Camillus op het Veld, Paul Römer, Niels Bakker, Jeri Nijland, René Vennik, Heleen Bentvelzen, Denise 
Dam, Dirk Doets, Reijer Gaasterland, Daan Versteeg. 
 
Afwezig met melding: 
Lucas Mur, Jaap Hadderingh 
 
 
Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet de betrokken groep welkom bij deze extra Algemene 
Ledenvergadering. 
 
Ingekomen stukken en mededelingen 
Er zijn machtigingen binnengekomen m.b.t. de stemming over het contributievoorstel van Quirien Aretz 
(stemt voor), Paul Zagt (neutraal), Suzanne Buter (machtigt Milko Buter) en Erik Peters (neutraal). Deze 
machtigingen worden meegenomen bij het agendapunt over het contributievoorstel. 
 
Vaststelling agenda 
De agenda wordt ongewijzigd aangenomen.  
 
Notulen van de ALV 18 mei 2019 
Er zijn enkele opmerkingen op de notulen van de ALV van 18 mei 2019: Fokko is lid van verdienste (geen 
erelid), daarnaast wordt genoemd dat de begroting goed wordt bevonden, uiteraard moet hier staan dat 
de jaarrekening is goedgekeurd. 
Na deze aanpassingen worden de notulen goedgekeurd. 
 
Financiën: contributievoorstel 
De penningmeester geeft een toelichting op het vernieuwde contributievoorstel: er zat in weinig lucht in 
de begroting, er is na de vorige ALV gekeken aan welke knoppen er gedraaid kon worden. O.a. kijkt het 
bestuur, i.s.m. de TC naar een andere trainingsindeling, waardoor efficiency behaald kan worden, ook is 
€1500,- zaalhuur onder evenementen geschreven. Daarnaast is de knop Optisport belangrijk, als de 
gesprekken positief uitvallen, komt er volgende seizoenen wellicht ook geen verhoging. 
 
Leo-Geert vindt dat het nieuwe contributievoorstel beter uit te leggen is, het is meer acceptabel. Wel is 
het zaak goed uit te leggen waarom de verhoging is doorgevoerd. Met een duidelijke uitleg van de 
begroting erbij is het een goed verhaal. 
 
Gevraagd wordt waar we als vereniging heen willen? We kunnen door de hoger wordende kosten geen 
goed verhaal aanbieden. We willen groeien als vereniging. Het sociale is van zaalsport gescheiden; dit 
moet beter. Een gesprek met de gemeente is noodzakelijk. 
 



 

Dirk heeft zo zijn twijfels: hij ziet niet in wat de vereniging meer zal bieden bij verhoging contributie. 
Johan legt nogmaals uit dat grootste deel (zo’n 75%) van de contributie bestaat uit zaalhuur en NBB 
kosten. En dat je het daar dus in moet zoeken. 
Er wordt gesteld dat we als vereniging het gesprek aan moeten gaan met Optisport en de gemeente. 
Milko licht toe dat deze gesprekken ook gevoerd zijn en worden. Ook achterhalen hoe de andere 
verenigingen omgaan met prijsvoeringen van Optisport. 
 
Naast de grote zorgen om financiële zaken is belangrijk te realiseren dat het kader ook afneemt door 
afname seniorenteams.  
 
We brengen de discussie terug naar het voorstel, dat ligt nu in de ALV. Het wordt in stemming gebracht: 
iedereen stemt voor. 
Afgesproken wordt dat bij verzenden facturen ook een toelichting komt. Daarnaast zal een toelichting 
komen op de website. 
 
Verkiezing bestuursleden 
Er is behoefte aan een directe vertegenwoordiging van de TC in het bestuur. Charlotte zou dit willen, de 
aanwezige leden stemmen met dit voorstel in: Charlotte de Graaf is vanaf deze vergadering bestuurslid.  
 
Rondvraag 
Reijer Gaasterland stelt voor om trainende leden in te zetten voor taken. 
Er wordt daarnaast aandacht gevraagd om ouders meer te betrekken, vrijwilligers moeten gevraagd 
worden. 
 
 
Camillus sluit de vergadering om 20.23 uur. 
 
 


