Groot-Ammers, 16 maart 2019
Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 12 maart 2019 om 20:00 uur
Aanwezig
Vanuit de leden: Wilma Mourik en Jolande van Remmen (alleen
aanwezig tijdens het agendapunt ‘Controle kascommissie’
Vanuit de leiding: Rick Hoogerwaard, Troy Coenraats, Mintesot de
Moel, Ilona van Reede, Iris Mol, Jan Blonk, Anouk van Minnen,
Stephanie Gaal, Irene Mouthaan en Yolande Mouthaan
Vanuit het wedstrijdsecretariaat: Jolanda Broere
Vanuit het bestuur: Claudine Peppelaar, Jacqueline Mouthaan, Lia
van Luik, Susan Zeltenrijch, Peter Kwakernaak en Agnes Broer
Afwezig
Vanuit de leiding (met kennisgeving): Jackie van Middelkoop, Ilse
van der Ham en Edgar de Wit
Notulist
Agnes Broer
1. Opening
De voorzitter, Peter Kwakernaak opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op de
jaarvergadering van Gymnastiekvereniging WIK. Een jaarvergadering waarin het bestuur
verantwoording aflegt over haar activiteiten in het (kalender)jaar 2018.
In de ogen van het bestuur best wel een lastig jaar. Om meerdere redenen:
• Het overlijden van onze trainer Bodyfit/Sportfit: Rolf Kuhn, een geliefd trainer, die nog geen
jaar na zijn aankondiging dat hij longkanker had, ons is ontvallen;
• Ook een lastig jaar omdat wij de nodige trainerswisselingen en roosteraanpassingen hebben
moeten verwerken;
• En lastig omdat wij er nog steeds niet in geslaagd zijn bestuursleden aan te trekken, waardoor
de werkdruk op de ‘zittende’ bestuursleden flink is.
Daar staat tegen over dat het financieel een goed jaar was met een positief saldo van € 2301,- en een
groei in ledental.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Ingekomen stukken of mededelingen over een heel jaar zou te ver voeren. Vandaar alleen de meest
actuele: Wij hebben ons weer ingeschreven voor de Rabo Clubkas Campagne n.a.v. een melding dat
wij ons weer konden aanmelden. Van 19 maart tot en met 2 april kan een ieder weer zijn stem
uitbrengen op zijn/haar favoriete club. Dit brengt ieder jaar zo’n € 300,00 binnen.
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 20 maart 2018
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2018 (jaar
2017) en deze worden akkoord bevonden.
4. Jaarverslag 2018
Het jaarverslag (als bijlage bij deze notulen) met een overzicht van de belangrijkste activiteiten en
gebeurtenissen wordt voorgelezen.
5. Financieel verslag 2018 en begroting 2019
Het financieel verslag wordt verspreid onder de aanwezigen en kan tevens worden ingezien.
De voorzitter geeft hierbij een toelichting.
Financieel verslag 2018:
Financieel gezien is 2018 een goed jaar geweest voor onze vereniging. Wij hebben het jaar afgesloten
met een positief saldo van € 2301,- terwijl wij € 2262 begroot hadden. Extra wordt opgemerkt dat het
werkelijke resultaat verleden jaar (2017) € 4260,- negatief was.
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Door de gemeentelijke subsidie, de subsidie voor Sport op Maat en de Rabo Clubkas Campagne hebben
wij de contributie nauwelijks hoeven te verhogen. De inkomstenkant is mede daardoor wel lager
uitgekomen dan begroot en ook de sponsoring (door één hoofd- of meerdere subsponsors) is helaas
nog niet gelukt.
Daar staat tegenover dat ook de lastenkant beduidend lager is uitgekomen dan begroot. De zaalhuur,
de vergoeding en reiskosten van de leiding , maar ook zaken als afschrijving materialen/toestellen, en
lesmateriaal zijn lager uitgekomen dan begroot. Met het eerdergenoemde positieve eindresultaat als
gevolg.
Begroting 2019:
Het meest kenmerkende van de begroting 2019 is de investering in de aanschaf van materialen, meer
specifiek de tumbling baan (begroting € 7000,-). Het jaarresultaat 2019 zal hierdoor uitkomen op een
negatief bedrag van ca € 3000,-. Het eigen vermogen van de vereniging en de inkomsten van
lotenverkoop en/of verkoopactie, is voldoende aanleiding om nu over te gaan tot aanschaf van de
tumblingbaan.
Verder zijn er de volgende posten:
• De Grote Clubaktie die in 2018 is uitgevoerd maar pas in 2019 wordt gestort, is als actie
(inkomsten) opgenomen in de begroting van 2019;
• Het begrote bedrag van ‘terugbetaling opleiding’ komt uit de cursusovereenkomst van
Stephanie;
• De afrekening met de Rehobothschool (Streetdance) over 2018 zal in 2019 plaatsvinden;
• Besloten is juryleden en leiding een km vergoeding ter beschikking te stellen voor de
aanwezigheid bij diverse wedstrijden;
• Bij Sport op Maat is er rekening mee gehouden dat de subsidie halverwege het jaar (einde
seizoen 2018-2019) stopgezet wordt.
6. Controle kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
Wilma Mourik en Jolande van Remmen vormden samen de kascontrolecommissie over 2018.Zij geven
aan dat alles er netjes uitzag en prima in orde was. Wilma verlaat de kascontrolecommissie. Beide
dames worden bedankt voor de controle. Jolande wil onder voorbehoud komend jaar opnieuw de
kascontrole doen. Naar een tweede persoon gaan we nog op zoek.
Wilma en Jolande zitten bij de aerobics groep en geven hun complimenten voor de nieuwe trainster
Stephanie. Leuk om te horen, wellicht een idee om hierover iets in de nieuwsbrief te vermelden.
7. Bestuurssamenstelling
• Aftredend en herkiesbaar is Claudine Peppelaar, algemeen bestuurslid. Iedereen is akkoord dat
zij opnieuw voor een nieuwe periode haar taak zal oppakken;
• Verder is het nog niet gelukt om nieuwe bestuursleden voor de vacatures van penningmeester
en secretaris aan te trekken. Momenteel is het bestuur bezig om bij een aantal mensen te
polsen.
8. Rondvraag
• Mintesinot wordt gefeliciteerd met het winnen van een belangrijke tang soo do wedstrijd op het
onderdeel sparren;
• Verder wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20:55 uur bedankt iedereen voor zijn/haar komst.
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Bijlage:
Jaarverslag 2018
Het jaar 2018 wordt gekenmerkt door een groei in het ledental. Waren er eind 2017 nog 217 leden,
momenteel hebben wij 230 leden. Zoveel leden hebben we jarenlang niet gehad.
Leiding
Het jaar (en met name de zomer van) 2018 heeft voor de vereniging en het bestuur in het teken
gestaan van het zorgen dat alle lesgroepen van een deskundig leidster/leider, trainster/trainer werden
voorzien. Ook de bezetting van het wedstrijdsecretariaat en de juryleden baarde (en baart nog steeds)
zorgen.
Bij de leiding zijn Maartje (Ouder-kind, kleuters), Paul (springgroep, selectie, freerun en volwassen
turnen) en aan het eind van het jaar (2018) Jeanine en Richella (streetdance, aerobics) vertrokken.
Daarvoor in de plaats zijn Yolande Mouthaan (ouder-kind, kleuters), Rick, Troy en Minte (Freerun) en
Stephanie en Iris (streetdance en aerobics) gekomen. We zijn gestopt met het volwassen turnen.
Van Maartje, Paul, Jeanine en Richella is op passende wijze afscheid genomen, terwijl de selectieleiding
dit nog eens dunnetjes heeft overgedaan met Paul. Ook waren wij blij dat zij als afscheidnemers bijna
allemaal op onze jaarlijkse BBQ (bij de aanvang van het seizoen 2018-2019) aanwezig waren.
Kleding
2018 was ook het jaar van de kleding:
• Voor de springdag en andere activiteiten hebben wij als vereniging (nieuwe) blauwe T-shirts
aangeschaft met het WIK-logo;
• De selectie, althans degene die deelnemen aan de wedstrijden, is voorzien van prachtige,
nieuwe wedstrijdpakjes (voor een deel gesponsord);
• Een het overgrote deel van de leiding is in het nieuwe gestoken, variërend van herkenbare
mooie sportshirts tot trainingsjack/trainingspak.
Selectie
Bij de finale Tuco op 14 april waren er helaas geen podiumplaatsen voor de 4 turnsters, maar wel
prachtige oefeningen.
Maar liefst veertien turnsters hebben meegedaan aan de OBTK (Open Bredase Turn
Kampioenschappen) op 19 en 21 mei (totaal deden 1304 mee).
Indy Ansink heeft het netste geturnd bij de onderlinge wedstrijden op 25 mei. Zij kreeg de Bram Blonk
bokaal mee naar huis.
Ook hebben de selectiemeiden in totaal 19 medailles gewonnen bij de verschillende toestellen tijdens
de individuele rayonkampioenschappen (22/23 juni). Britt ontving de meeste medailles, 5 in totaal.
Dan nog een uiterst succesvolle Buurtwedstrijd (Giessenburg, Goudriaan, Brandwijk en G-A).
Op 28 september was de selectie-testavond, waarbij de selectie 3 turnsters rijker werd, Isa, Abby en
Hilde.
Verbouwing van de sporthal
De zomer van 2018 werd gedomineerd door de verbouwing (of beter verduurzaming) van sporthal De
Reiger. De laatste week voor de zomervakantie hebben wij moeten uitwijken naar de voetbalvelden of
andere turnlocaties. Ook is het seizoen 2018/2019 2 weken later gestart. Deze twee weken worden
overigens aan het einde van het seizoen (2 weken juli 2019) ingehaald. Dat de verbouwing van de
sporthal ongemakken met zich mee zou brengen , was te voorzien, al was het soms wat meer dan
gepland.
In het toestelhok blijft het krap. Het is passen en meten. Hierover:
• Een extra matras (op de kasten);
• De steps zijn allemaal hersteld en staan nu onder de balk;
• Wij hebben nu de beschikking over driekasten (extra is kast 5) en een plank in het EHBO hok;
• Ook is een slot op de magnesiumbak gekomen.
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Materiaal
Tijdens NL doet (maart 2018) zijn er diverse materialen voor de selectie gemaakt of aangeschaft zoals
spinners, krachtwieltjes, handstand trainingsklossen, brede gymhelling, methodische foambalk,
markeringskegels, boksstaander en markeerschijven.
Voor de Ouder-kind gym en kleuters zijn er onlangs hoepels en (balletjes) aangeschaft.
Voor Sport op Maat zijn er een groot aantal zachte materialen aangeschaft, gesubsidieerd door de
gemeente, maar ook beschikbaar voor andere lesgroepen.
Tijdens de NL doet Aktie in maart 2018 zijn er kleine reparaties uitgevoerd en is het toestelhok
opnieuw ingericht. Nogmaals dient benadrukt te worden dat het van het allergrootste belang is dat het
toestelhol en de kasten zo netjes mogelijk worden bijgehouden.
Nu moeten we met elkaar nog beslissen hoe we de extra kast gaan indelen.
Sport op Maat
Sport op Maat is in het seizoen 2018/2019 naar een ander tijdstip verhuist, met het idee dat er meer
kinderen gebruik van konden maken. Het aantal deelnemers is tot nu bescheiden: gemiddeld 4
kinderen. Normaliter zou dit, mede vanwege de intensieve begeleiding van Eva en assistent(en),
financieel niet uit kunnen. Wij hebben echter een (start) subsidie ontvangen in 2017, die ook
voldoende was voor het grootste deel van 2018. Inmiddels zijn er afspraken gemaakt dat wij 2018 en
de eerste helft van 2019 gesubsidieerd krijgen vanuit de gemeente Molenlanden.
Ook zal er, na een gesprek met de verantwoordelijke binnen de gemeente, een extra subsidie
aanvraag worden ingediend bij de gemeente voor de 2e helft 2019.
Opleidingen
Irene Mouthaan heeft niveau 3 trainersdiploma en Alissa van Luik het assistent trainers diploma
gehaald.
Claudine is geslaagd voor haar jury cursus Turnen Dames 1.
Acties
In 2018 hebben wij geen speculaasactie georganiseerd maar deelgenomen aan de Grote Clubactie. Pas
na inschrijving kwamen wij erachter dat ook de voetbal/VV Groot-Ammers en de volleybal/VC WIK met
dezelfde loten rondliepen. Dat maakte het voor heel veel kinderen lastig om langs de deuren te gaan,
waardoor het aantal verkochte loten enigszins onder onze verwachting bleef. Het eindresultaat is met
bijna € 1000,-- echter nagenoeg vergelijkbaar met de speculaasactie, die wij in 2019 weer hopen te
organiseren.
De Springdag op 27 oktober in Sommelsdijk was een groot succes
Ook hebben wij ons als vereniging, met de nodige zelfwerkzaamheid van het bestuur en partners en
tegen geringe onkosten, prima weten te presenteren tijdens de optocht in de feestweek in GrootAmmers.
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