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Notulen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Christelijke 
Gymnastiek- en Sportvereniging Kracht & Vlugheid, gehouden op 16 maart 2018 in 
“De Draai”. 
 
Aanwezig:   de bestuursleden Albert Oosterbroek, Joop de Boer, Ihsan Cengis en Sabrina van der 

Graft; ca 40 leden. 

 
 

1. Opening 

Voorzitter Albert Oosterbroek opent de vergadering en heet allen welkom, in het bijzonder de 
ereleden Hennie Bakker, Hendrike v.d. Ham, Rina Schijf, Wil Wiecherink en de leden van verdienste 

Monique Bleij, Gonny Meertens Siem Schijf, Kees Jonker, Andries Kohlberg en de aanwezige leiding.  
 

Algemene terugblik namens het bestuur: 
Ook in 2017 zijn er diverse wisselingen in leiding geweest. Gelukkig draait alles naar behoren maar 
het leiderscorps kan nog altijd versterking gebruiken om de continuïteit te waarborgen. 

Het aantal leden is ten opzichte van 2016 licht gedaald, we zitten intussen rond de 520 leden. 
 

Er is door veel (jeugd-)leden met succes deelgenomen aan de diverse wedstrijden.  

Zie voor een samenvatting van de resultaten het verslag van de wedstrijdsecretaris. 
 

De Jubileumcommissie heeft erg veel werk verzet en we kunnen terugkijken op een geslaagde 
receptie wegens het 100-jarig bestaan. Dat K&V de Koninklijke Erepenning heeft gekregen is de kroon 

op het werk van vele (oud-)bestuursleden.  
Het bestuur is daarnaast bijzonder ingenomen met de activiteiten die de verschillende andere “vaste” 

commissies hebben ontplooid. Het jaarverslag geeft een uitgebreid overzicht van hun activiteiten. 

 

2. Notulen Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering d.d. 17-3-2017 
De Notulen worden ongewijzigd vastgesteld met dank aan de opsteller, Joop de Boer. 

 

3. Ingekomen stukken  

Verslag van de Kascommissie, wordt behandeld bij punt 6. 
Er zijn verschillende berichten van afmeldingen gekomen o.a. van 7 jubilarissen. 

 

4. Jaarverslag 2017 Bestuur  

Het Jaarverslag 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

 

5. Verslag Vertrouwenscommissie 
Het verslag van de Vertrouwenscommissie wordt ongewijzigd vastgesteld. 

De Vertrouwenscommissie heeft het rapport van de “Commissie Seksuele intimidatie en misbruik in de 
sport” bestudeerd. Gekeken is naar de maatregelen die K&V al genomen heeft ter voorkoming van 

intimidatie etc. en wat we als vereniging nog meer kunnen doen. De Vertrouwenscommissie zal 

hierover binnenkort een advies uitbrengen aan het bestuur. Ook komt er een brief naar alle leden. 
 

Joop de Boer deelt mee dat, zoals in zijn geval, de combinatie Vertrouwenspersoon - Bestuurslid niet 
wenselijk is. Aangezien hij voorlopig nog wel secretaris wil blijven zal de vereniging op zoek moeten 

naar een nieuwe vertrouwenspersoon.  

Naar aanleiding van een vraag van Hennie Bakker merkt hij op dat er inderdaad zelfs stemmen 
opgaan of een Vertrouwenspersoon wel een lid van de vereniging kan zijn.  
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6. Verslag Kascommissie  

De Kascommissie, bestaande uit Hilda Keuning en Janine de Wit, heeft de boeken gecontroleerd en 
geen onregelmatigheden geconstateerd. De Commissie adviseert het Bestuur decharge te verlenen. 

Dit advies wordt met algemene stemmen overgenomen. 
 

 
7. Financieel Overzicht 2017 en Begroting 2018 

Na een korte toelichting op de gepresenteerde overzichten beantwoordt penningmeester de volgende 

vragen: 

• de post “Zaalhuur gemeente” is verhoogd i.v.m. een tariefstijging 

• OZB (bij exploitatie De Greep) staat begroot op € 1.350,-. Inmiddels is echter een aanslag 
ontvangen van € 1.800,- . Uiteraard wordt deze verhoging aangevochten! 

• op de balans staat de “voorraad turnpakjes 2016” op € 355,-. Dit moet zijn: € 366,-. 

• er staat nog een opbrengst van de GCA op de balans terwijl we hier in 2017 niet aan hebben 

meegedaan. Het betreft hier echter een nog niet bestede opbrengst 2016. 
Overigens gaan we in 2018 wél weer meedoen aan de GCA. Hilda Keuning coördineert. 

 

De Begroting 2018 wordt (na bespreking van punt 8) ongewijzigd vastgesteld, inclusief begroot tekort 
van € 2.800,-. 

 
 

8. Voorstel contributieverhoging 
Het voorstel om de contributie te verhogen wordt overgenomen. De juniorencontributie stijgt hierbij 

iets meer dan de seniorencontributie omdat de eerstgenoemde uren minder rendabel zijn. 

 
 

9. Benoeming Kascommissie 2018 
In 2018 bestaat de Kascommissie uit Janine de Wit en Jannie van der Bor. Reserve: Wil van Koolwijk-

Slingerland. 

 
 

10. Onderdelen van het jaarverslag: 

• Wedstrijdsecretariaat  
Het is niet aan iedereen bekend dat een vereniging per 3 deelnemende kinderen aan een wedstrijd een 

jurylid moet leveren. Een reden te meer om een jurycursus te volgen! 

• Commissie “de Greep". Iedereen is heel blij met deze groep noest werkende mannen! 

• Activiteitencommissie. In het financieel jaarverslag van de AC is bij de verwerking een fout geslopen. 
Het “saldo kas 31-12-2017” moet zijn: € 377,28. (en niet € 337,28) 

Het Hemelvaartkamp zal dit jaar (2018) worden gehouden in Bergen. 

• Redactie “De Brug” . S.v.p. al verlopen vakanties niet meer opnemen. 

• PR. De PR is om diverse reden flink uitgedund. Het bestuur sluit zich graag aan bij de oproep lid 

te worden van deze voor de vereniging zo belangrijk commissie!   
 

 
11. Mededelingen van het bestuur 

Helaas moet voorzitter meedelen dat bestuurslid Martin van der Vlis om persoonlijke redenen moet 

stoppen. Het bestuur hoopt op korte termijn enkele ouders te kunnen interesseren. 
Tevens deelt Albert mee dat dit zijn laatste jaar is als voorzitter van K&V. Hij/het bestuur gaat niet zelf 

actief op zoek naar een nieuwe voorzitter, dat is een taak voor de leden. 
 

Het afgelopen jaar stond natuurlijk in het teken van ons 100-jarig bestaan. Een speciaal woord van 
dank aan de jubileumcommissie: Hennie Bakker, Wil Wiecherink, Hendrike van den Ham! 

 

Wedstrijden: de eerstvolgende wedstrijden zijn op 7 april (Ringen) en 14 april (Onderlinge). Een ieder 
is welkom deze wedstrijden bij te wonen!.  
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Jubilarissen: 

25 jaar lid: T. Bruinink, E. Groot, J. Maas, R. Nijburg, M. Riet, Y de Jong, N. Meijer en L. Witbaard. 
75 jaar lid:  G. de Ridder 

De aanwezige jubilarissen krijgen de hierbij horende versierselen opgespeld! En natuurlijk voor allen 
een bloemetje. 

 

Met algemene stemmen gaat de vergadering akkoord met de benoeming tot Lid van Verdienste van 

Ilya den Dulk-Slingerland. 

Ilya is al heel lang lid van K&V en gedreven voorvrouw van de PR. Ze heeft zich buitengewoon voor 

de vereniging ingespannen door (onder andere) het organiseren van de Rommelmarkten, de 

contacten met de Pers en het verzorgen van onze facebookpagina.  
Maar bovenal kennen wij haar als een uitstekend turnster die verschillende kampioenschappen op 

haar naam heeft geschreven. Zij was onder andere Bondskampioen toestellen.  
 

Met algemene stemmen gaat de vergadering tevens akkoord met de benoeming tot Erelid van  

André van den Berg. André is voormalig bestuurslid en heeft daar vele taken verricht. Maar ook 

nu is hij van onschatbare waarde voor de vereniging: wij kunnen altijd een beroep op hem doen als 

lid van de kascommissie, lid van de telcommissie bij wedstrijden, bij het schoonmaken van De Greep, 
het bezorgen van De Brug enz. Maar Andre is natuurlijk vooral  onze ledenadministrateur, een functie 

die hij al 10 jaar op voortreffelijke wijze vervuld!  
 

 
16. Rondvraag 

Hennie Bakker vraagt zich af of ereleden/leden die geen les volgen wel uitnodigingen krijgen voor 

jaarvergaderingen e.d. Ja. 
Verder wijst zij op het feit dat de Zaankanter graag foto’s van sportverenigingen opneemt. Wij zullen 

er meteen een opsturen met zojuist gelauwerden! 
 

Pagina 2 van het Jaarverslag vereist een aantal correcties:  

• oprichtingsdatum m.z. 24 november 1917,  

• de vertrouwenspersonen ontbreken; 

• een naam verkeerd gespeld. 

 
Tot slot spreekt Hennie Bakker een dankwoord uit voor het bestuur, alle commissies, de leiding en de 

voorturners.  
   

maart 2018, 
Joop de Boer, secretaris 

 


