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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Zaalsportclub Muiderberg,
Dinsdag 19 maart 2019, 20.00 uur de Rijver Muiderberg.
Aanwezig: Vera van Etten (voorzitter), Hetty Tjalkens (vice-voorzitter/verslag), Angela NagelEndenburg (penningmeester a.i.),
Nel de Wit (lid), Nel Post (lid), Gre Dam (lid), Corrie van Eck (erelid), Fred Buitenweg
(lid/kascommissie), Leslie Haasewinkel (docent).
Afwezig met bericht: Joost Heijnen (kascommissie), Leo Dooper (lid).
1.

Openingswoord door de voorzitter

De vergadering wordt om stipt 20.00 uur geopend door de voorzitter. De voorzitter heet iedereen
welkom.
De voorzitter benoemt een paar belangrijke zaken van het afgelopen jaar zoals de terugval in leden
waardoor het resultaat onder zware druk is komen te staan. De maatregelen die genomen moeten
gaan worden en waar verder in deze vergadering op zal worden ingegaan. Het boekjaar is afgesloten
met een negatief resultaat van € -1.905,--. De financiële positie is nog steeds goed.
Het bestuur streeft ieder jaar naar een begroting die in evenwicht is, helaas is dat in 2018 niet gelukt.
De agenda wordt als onderstaand vastgesteld.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Openingswoord door de voorzitter en vaststelling van de agenda (eventuele wijzigingen
dienen vooraf of bij aanvang van de vergadering aan de voorzitter te worden medegedeeld).
Mededelingen bestuur
Vaststellen van de notulen van de ALV van 13 maart 2018
Ingekomen stukken
Jaarverslag 2018
Vaststellen van de jaarrekening 2018
Verslag van de kascommissie
Contributie verhoging
Vaststellen van de begroting 2019
Samenstelling bestuur
Benoeming leden van de kascommissie
Vaststellen datum ALV 2020
Rondvraag
Sluiting

2.

Mededelingen bestuur

Er zijn geen mededelingen. Wel wordt melding gemaakt van het feit dat voorzitter en vice-voorzitter
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in februari 2019 een gesprek hebben gehad met beleidsmedewerkers van de gemeente Gooise
Meren over het onderwerp tarieven in de Rijver. Voor de commerciële activiteiten in de Rijver
worden dezelfde huurtarieven in rekening gebracht als voor de niet commerciële activiteiten. De
Rijver is in principe voor maatschappelijk gebruik voor de inwoners van Muiderberg, een
gedifferentieerd tarief zou op zijn minst redelijk zijn. De ZSM heeft een meer maatschappelijke
functie en hanteert dientengevolge van oudsher een andere contributiehoogte.
Het bestuur heeft de gemeente op deze onrechtvaardigheid gewezen. De gemeente heeft toegezegd
hier naar te kijken. Het bestuur had gehoopt nog voor deze ALV van de gemeente te horen dat er een
financiële tegemoetkoming zou komen.
3.

Vaststellen van de notulen van de ALV van 13 maart 2018

De voorzitter neemt de notulen per pagina door. Nel de Wit vraagt zich af waarom er een soort
roulette systeem gehanteerd wordt t.a.v. benoeming kascommissie en waarom Leo Dooper niet in de
kascommissie mag zitten. Het eerste punt heeft te maken met het beperkte enthousiasme onder de
leden om zitting te nemen in de commissie. Dus daarom is voor deze constructie gekozen. Het
tweede punt, benoeming Leo Dooper, stuitte destijds op bezwaar en het bestuur heeft zich daarbij
neergelegd.
De notulen worden onder dankzegging aan de notulist vastgesteld.

4.

Ingekomen stukken

Joost Heijnen heeft zich via mail afgemeld, zijn vragen t.a.v. van verzekeringen bij vertrek uit de
KNGU zullen bij punt 8 meegenomen worden.

5.

Jaarverslag 2018

De voorzitter dankt de opsteller van het jaarverslag. De voorzitter neemt het document min of meer
door, omdat niet iedereen het heeft gelezen.
Blz. 1. Corrie van Eck maakt een opmerking over de derde alinea van blz.1. Het boekjaar 2018 werd
afgesloten met 122 leden en per 1 januari 2019 is het aantal leden gelukkig opgelopen tot 129. Dat is
inderdaad een wat merkwaardige formulering, er zouden in 1 nacht 9 leden bij gekomen zijn. De
reden is dat er eind december enkele aanmeldingen voor het nieuwe jaar 2019 zijn geweest die dan
ook in januari 2019 zijn geboekt. De ledenadministrateur is verheugd te melden dat de teller nu op
rond de 144 leden staat, maar dat is weinig t.o.v. het aantal dat in juni 2018 werd geteld namelijk
175 leden.
Blz. 2. De voorzitter dankt Angela dat zij nog steeds het penningmeesterschap wil uitoefenen al is het
ad interim. Angela begeleidt de ZSM in het traject van de nieuwe privacy wetgeving (AVG) . De ZSM
dient ook te voldoen aan deze wetgeving en het bestuur heeft daar het afgelopen jaar veel tijd en
aandacht aan gegeven. Het is een bespreekpunt in elke vergadering van het bestuur van de ZSM.
Blz. 3. Op een vraag n.a.v. de opmerking dat er een coaching traject is geweest in 2018, meldt de
voorzitter dat het vertrek van Ben en Eveline Visser (de docenten van de maandagmiddag) hier niets
mee te maken heeft. Het vertrek is op verzoek van Eveline geweest, die haar uren bij de
kinderopvang in Diemen kon uitbreiden.
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Blz. 3. De “buitenspeeldag” , georganiseerd door winkeliers, dorpsraad, de SMO was een groot
succes. Ben Visser heeft zich erg ingezet om met allerlei materialen uit de gymzaal een leuke middag
te verzorgen voor de jeugd. Het was de top attractie van de middag. Het contact met Lisanne Heijnis,
de huidige docent op de maandagmiddag, is daar ontstaan. Ben heeft aangeboden 2019 er weer bij
te zullen zijn.
Blz. 4 . Ook dit jaar deed de ZSM weer mee aan de Grote Club Actie. De ZSM kon een extra € 300,-bijschrijven door onze snelle reactie om mee te doen. Kinderen lopen niet meer met lootjes en geld
langs de deuren, maar met lotenboekjes. Deelnemers kunnen dit invullen en het geld wordt dan via
automatische incasso geïncasseerd. Dit is wel een vertragende factor.
Als bijlage bij het verslag zit het jaarschema. Dit schema wordt regelmatig gecheckt en in elke
Sportbrief aangehaald. Het schema hangt ook in de ZSM vitrine in De Rijver.

6.

Vaststellen van de jaarrekening

Angel Nagel licht de jaarrekening toe.
De jaarrekening geeft een negatief resultaat te zien van € 1.905,--. Dit negatieve resultaat wordt
grotendeels veroorzaakt door de enorme terugloop in het ledental in de zomer van 2018.
Corrie van Eck vraagt naar de kostenpost van € 500,--. Dit zijn kosten gemaakt voor een
afscheidsetentje voor Marga Hagens-Sjerps (secretaris). Bestuur en partners, bloemetje, etc. plus
kosten jaarafsluiting. Het bestuur is een vrijwillig bestuur en geeft veel tijd om de ZSM in goede
banen te leiden. In dat zicht en gezien de goede cijfers van 2017 leek een etentje gepast. Gezien de
huidige cijfers zal deze post niet meer verschijnen in de jaarrekening.
Corrie van Eck vraagt waarom de ZSM het 35 jarig bestaan niet heeft gevierd. Het antwoord is kort
en bondig. Geen tijd. Het bestuur bestaat in feite uit 2 mensen die al heel veel doen. De organisatie
van een dergelijk festijn kost heel veel tijd en de vraag is ook: voor wie doen we dat dan?
Op de balans staat een post van € 1.820,-- debiteuren. In het boekjaar 2018 waren er op 31
december nog een aanzienlijk aantal contributies niet betaald. Er is hard gewerkt om deze
debiteuren weg te werken en dat is bijna gelukt. 2 leden zijn zelfs aangemaand via een deurwaarder
en hebben inmiddels betaald. Een bedrag van ongeveer € 400,-- zal niet meer geïncasseerd worden.
Ter sprake komt de opzegtermijn. Nieuwe leden krijgen vanuit Digimembers een bevestiging van
hun aanmelding en een factuur. De ledenadministratie stuurt sinds kort een bevestiging met daarin
de regels omtrent het opzeggen. Zodat daar absoluut geen misverstand over bestaat!
Overige personeelskosten zijn hoger dan begroot door de afwezigheid van Menno. Zijn vervangers,
die we gelukkig hadden, ontvingen een reiskostenvergoeding.
De jaarrekening wordt goedgekeurd.

7.

Verslag van de kascommissie

Fred Buitenweg, lid van de kascommissie leest de verklaring voor:
Op 23 januari 2019 heeft de kascontrolecommissie de boeken van de Zaalsportclub Muiderberg over
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het jaar 2018 gecontroleerd.
Hierbij zijn de aansluitingen akkoord bevonden. Tevens zijn de uitgaven gedekt door bescheiden.
Wij stellen de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen.
Getekend door J.P.H. Heijnen en F.C. Buitenweg
Het bestuur bedankt de kascommissie voor de tijd en inzet om de stukken door te nemen en met een
kritisch blik naar de cijfers te kijken.
8.

Voorstel tot contributieverhoging en opzeggen lidmaatschap KNGU

Het bestuur heeft uitgebreid hierover gesproken in de bestuursvergaderingen. Uitgangspunten zijn
op papier gezet en staan hieronder. Voor de goede orde neemt de voorzitter het stuk punt voor
punt door. De uitgangspunten zoals verwoord in de notitie zijn duidelijk.
Uitgangspunten:
-

-

-

-

Continuïteit Zaalsportclub Muiderberg waarborgen
ZSM is er voor iedereen
a. Jaarcontributie wordt soms als bezwaarlijk gezien
b. Dubbel lidmaatschap (1½ keer betalen) wordt slechts door twee leden gebruik van
gemaakt, terwijl er wel behoefte aan is. Voorbeeld: grote belangstelling step les 1e
woensdag van de maand voor alle volwassen leden)
c. Automatische incasso ontlast penningmeester en ledenadministratie
Negatieve begroting 2019 € 6.735
Verlies 2018
d. Leden aantal loopt terug:
i. Leden aantal per 31 dec. 2018: 120
ii. Per 1 februari 2019 leden aantal: 135
e. Subsidie is ingetrokken sinds enige jaren
De Rijver wordt steeds meer gebruikt door commerciële clubs
KNGU stelt zich op het standpunt of alle leden lid incl. vrijwilligers en kaderleden of niemand.
KNGU lidmaatschap 2019 volwassenen € 27, jeugd tot 16 jaar € 23
KNGU lidmaatschap biedt
f. Gebruik Digimembers, ledenadministratie pakket
g. Aanvullende verzekering voor wettelijk aansprakelijkheid en ongevallen Unive (dwz
in sommige gevallen bij blijvend letsel uitkering)
h. Recht op gebruik muziek tijdens lessen
i. Korting/gratis opleiding voor leden (bestuur, jury, nijntje,)
j. Glossy 4 keer per jaar (10 exemplaren)
k. Oefenstof
l. Materialen en diploma´s nijntje
Precieze informatie over KNGU is te vinden op http://www.gymsport.nl/besturen-enondernemen/lidmaatschap-en-contributie

Het bestuur stelt uitvoering van het volgende voor per 30 juni 2019:
-

KNGU lidmaatschap opzeggen
a. KNGU biedt weinig extra´s behalve voor nijntje leden en eventuele jonge turn
talenten.
b. Ledenadministratie pakket overbodig, kan ook met Excel spreadsheet
(penningmeester heeft ervaring hiermee met tien keer grotere vereniging dan ZSM)
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-

-

Tariefsverhoging voor de jeugd en de volwassenen excl. “kwetsbare groepen “ als senioren
en volleybal m.i.v. seizoen 2019/2020.
c. Jeugd van € 175 naar € 185 per jaar
d. Volwassenen van € 185 naar € 195 per jaar
Betaling in 2 termijnen eind september en eind februari, mits toestemming automatische
incasso
Toegang alle leden tot meerdere lessen zonder bijbetaling
Overleg met gemeente aangaan
Extra ledenwerf acties in september 2019

M.b.t. de voorgestelde aanpassingen ontstaat een stevige discussie.
Punt 1. KNGU lidmaatschap.
Als het KNGU lidmaatschap opgezegd wordt, dan moeten eventuele turntalenten naar Keizer Otto.
De ZSM kan deze talenten dan niet opleiden. Het is niet anders. Gerealiseerd dient te worden dat
de ZSM te klein is om eventuele talenten te begeleiden. Als het zich al eens voor mocht doen dan
stuurt de ZSM het talent door naar Keizer Otto in Naarden.
De ZSM maakt gebruik van het ledenadministratiepakket Digimembers. Dat is een ingewikkeld
programma, en kan vervangen worden door een Excel sheet of een ander goedkoper pakket. Fred
Buitenweg wil weten hoe het dan zit met facturering en incasso. De penningmeester heeft voor een
andere club ervaring om dit via Excel te doen en legt uit dat dit niet ingewikkeld is.
De presentielijsten moeten handmatig opgesteld worden. Ook dat is niet ingewikkeld. De
presentielijsten zijn zeker belangrijk en dienen voornamelijk om vast te stellen dat er geen “spook”
leden zijn. De presentielijsten zijn er niet voor de incasso.
Corrie van Eck vraagt zich af wat er in de statuten staat over het lidmaatschap van de KNGU. Een
zeer terechte opmerking en het bestuur zal dit checken.
Verzekeringen. De schriftelijke vraag van Joost Heijnen heeft betrekking op verzekeringen.
Lidmaatschap van de KNGU houdt in dat bestuur en leden verzekerd zijn. Vera heeft zich in de
materie verdiept en stelt dat er sprake is van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en een
secundaire aanvullende wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor ongevallen in de zaal. In de
praktijk komt het erop neer dat er in de 35 jaar van het bestaan van de ZSM het nog nooit is
voorgekomen dat aanspraak is gemaakt op de verzekeringen, al geeft dat geen zekerheid voor de
toekomst.
Bij vertrek uit de KNGU dienen er aanvullende verzekeringen elders te worden afgesloten, denk aan
een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.
Opzeggen van het lidmaatschap levert wel een besparing op van rond de € 4000,--.
Het bestuur zou nijntje beweegdiploma in het lidmaatschap willen houden of zelfs alle jeugdleden
maar dat accepteert de KNGU niet. De ZSM zou de volwassenen eigenhandig kunnen registreren en
de jeugd bij de KNGU laten, maar dat vindt het bestuur oneigenlijk.
Corrie van Eck vraagt zich af hoe het dan gaat met het opleiden van juryleden. De praktijk leert dat
de ZSM geen gebruik maakt van deze mogelijkheid, simpelweg omdat er geen leden zijn die opgeleid
willen worden tot jurylid.
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Besloten wordt dat als de statuten het toelaten dat de ZSM de KNGU verlaat, dit per 30 juni zal
gebeuren. Als dit volgens de statuten niet kan, dan zullen de statuten aangepast worden.

Punt 2 Tariefsverhoging
Ook over dit punt wordt stevig gediscussieerd.
Corrie van Eck brengt naar voren:
1. Dat het ledenaantal drastisch is afgenomen. Dat er genoeg eigen vermogen is om deze
tegenslag te dragen. Dat het bestuur niet moet sparen als er toch over 3 jaar geen ZSM meer
is, vanwege gebrek aan bestuurlijke kracht.
2. Zij wil graag begrijpelijk krijgen dat kosten en opbrengsten in overeenstemming zijn. Als er
25 % minder leden zijn, dan moet dat ook in de loonkosten en zaalhuur naar voren komen.
3. Bovendien vraagt Corrie zich af of er met een tariefsverhoging niet nog meer leden
weglopen.
Punt 1:
Naar voren wordt gebracht dat het bestuur zeker niet van plan is om de boel op zijn beloop te laten.
Als blijkt dat de daling van deelnemers aanhoudt, dan moet worden besloten om te liquideren, maar
tot die tijd zal het huidige bestuur er alles aan doen om de ZSM overeind te houden in de hoop en de
verwachting dat er volgend jaar een nieuw bestuur benoemd kan worden. Dit nieuwe bestuur hoeft
dan in ieder geval geen puin te ruimen.
Punt 2:
Het bestuur is zich daar zeer van bewust, maar het is niet mogelijk om dit 1 op 1 met elkaar in
verhouding te krijgen. De Zaalsportclub Muiderberg biedt een totaal rooster. Natuurlijk zijn er uren
met meer deelnemers en minder dan “break even” deelnemers. Het bestuur houdt de aantallen per
les scherp in de gaten. Bovendien is het belangrijk dat er niet ogenblikkelijk gesneden wordt in het
lesrooster. Het voorbeeld wordt gegeven van het 1e uur op de woensdag, waar aan het begin van het
seizoen 2018 nog slechts 1 deelnemertje stond ingeschreven. Nu zijn dat er 20!!
Punt 3:
Het bestuur gaat ervan uit dat er sprake is van een prijs elasticiteit van nul bij de huidige
tariefsverhoging, zij verwachten dan ook geen leegloop door deze maatregel. Temeer nu ook de
voorwaarden zijn aangepast; niet meer 1 uur les maar een abonnement met toegang voor alle lessen
in een week en de jaarlijkse contributie-inning in twee termijnen i.p.v. een keer per jaar.
Corrie stelt zich tevreden met dit antwoord.
Leslie brengt naar voren dat de website een belangrijke ingang is voor de ZSM. De website van De
Rijver kan beter, vindt zij. De website van de ZSM ziet er best goed uit. De site wordt nog steeds
beheerd door Sandra de Zeeuw, waarvoor het bestuur heel dankbaar is. Toch zouden wij graag
iemand hebben die zowel social media als website op een reguliere basis zou kunnen bijhouden.
Leslie oppert ook nog dat het tarief wat haar betreft naar € 200 verhoogd mag worden. Met 40
lesweken per jaar is dat sporten voor € 5 per uur. Het bestuur zal dit voorstel in de volgende ALV
meenemen.
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Het voorstel zoals hierboven voorgesteld wordt goedgekeurd. Dus:
-

-

KNGU wordt opgezegd
Tariefsverhoging jeugd van € 175 naar € 185 en volwassen (met uitzondering van de
senioren van de dinsdag 10.20 uur en de volleybal) van € 185 naar € 195. Met ingang van de
start van het nieuwe seizoen, september 2019.
Toegang alle leden tot meerdere lessen (wel op 1 keuze uur inschrijven)
Betaling in 2 termijn, mits automatische incasso.

9. Vaststellen van de begroting
De vergadering heeft bij de diverse vorige punten al uitgebreid over de cijfers gesproken.
De begroting wordt goedgekeurd.
Het bestuur benadrukt nogmaals dat alles in het werk gesteld zal worden om weer meer leden te
krijgen en dat de verhouding kosten en opbrengsten scherp in de gaten gehouden zal worden.
Het bestuur spreekt de hoop uit dat in de volgende ALV daardoor betere cijfers gepresenteerd
kunnen worden.
10. Samenstelling bestuur
Geconstateerd kan worden dat er in 2020 geen bestuur meer zal zijn. Het bestuur is al jaren niet
meer herkiesbaar, en in 2020 is het bestuur echt en definitief niet meer herkiesbaar.
Het is moeilijk om nieuwe mensen te enthousiasmeren. Het bestuur dacht een nieuwe
penningmeester gevonden te hebben, maar deze liet weten er toch geen tijd voor te hebben. Voor
de social media dacht het bestuur iemand gevonden te hebben, die helaas ook geen tijd bleek te
hebben.
Er worden wat verhalen uit het verleden verteld en daaruit mag worden geconstateerd dat het wel
belangrijk is dat nieuwe bestuursleden enige deskundigheid hebben op het gebied van het besturen
van een vereniging.
Het huidige bestuur schrijft zich volgend jaar uit bij de KvK.
Corrie merkt op dat er geen brandbrief is geweest naar de leden en dat deze informatie te soft op de
website staat. Leslie merkt nog op dat dit ook op de website moet worden vermeld.
Eind november zal er een brief uitgaan naar alle leden over dit onderwerp en wellicht zal er een
publicatie komen in het Muidernieuws.

11. Benoeming kascommissie
Corrie van Eck en Fred Buitenweg worden benoemd in de kascommissie.
De voorzitter dankt Joost Heijnen en Fred Buitenweg voor hun inzet en de tijd die ze hebben willen
besteden aan de jaarcijfers 2018.
12. Vaststellen datum ALV 2020
De Algemene Ledenvergadering 2020 zal worden gehouden op dinsdag 24 maart 2020, om 20.00 uur
in de Rijver.
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13. Rondvraag.
Niemand heeft iets voor de rondvraag. De voorzitter wil nog kwijt dat er een artikel over de ZSM had
zullen verschijnen in het Muidernieuws. Dit artikel is opgehangen aan de Onderlinge Wedstrijden
van 14 april. Door het overlijden van Gerben Struik, wethouder van Gooise Meren, is publicatie in de
verdrukking gekomen.
Hopelijk zal het artikel 27 maart geplaatst worden. De komende maanden zal de ZSM 2x in de krant
verschijnen. Dit heeft mede te maken met het feit dat Han ter Heegde, burgemeester, de
prijsuitreiking van de OW voor zijn rekening neemt.
14. Sluiting
Onder dankzegging aan alle aanwezigen sluit de voorzitter om 21.45 de vergadering.
-0-0-0-0-0-0-0-

