Verslag van de Algemene Leden Vergadering van de Zaalsportclub Muiderberg,
d.d. 15 maart 2016, 19.00 uur De Rijver, Muiderberg
Aanwezig:
Vera van Etten (voorzitter bestuur), Hetty Tjalkens (vice voorzitter/notulen), Angela Nagel
(penningmeester), Corrie van Eck (ere lid), Joost Heijnen (kascommissie), Fred Buitenweg
(kascommissie), Leslie Haasewinkel (docent), Gerrie Koens (lid).
Afwezig met bericht:
Sandra de Zeeuw (webmaster), Marga Hagens-Sjerps (aspirant bestuur), Menno Out (docent),
Leo Dooper (reserve lid kascommissie), Eveline Visser (docent), Thijn Westerman (lid), Ad
Lenskens (erelid).
1. Openingswoord door de voorzitter en vaststelling van de agenda
Met dank aan de ontwerper, Rob van der Vijgh, laat de voorzitter de nieuwe posters zien. Het
ontwerp valt in de smaak.
2015 heeft in het teken gestaan van ledenwerving en een veilig sportklimaat. Op het
dieptepunt in september 2015 waren er 120 leden, nu worden er 162 leden geteld. Er zijn 2
vertrouwenspersonen aangesteld. Jan de Haan en Carla de Haan. Gelukkig zijn er geen
meldingen geweest en hoefden de vertrouwenspersonen niet in actie te komen.
Het bestuur is zich ervan bewust dat de aantallen leden in september een ander beeld kunnen
geven. Maar de opgaande lijn is evident. Het cijfer van 162 wordt ook beïnvloed door de
deelnemers aan mastergym/skifit, maar zeker 6 deelnemers gaan tot de zomer door. Vanaf
september wordt het programma op jaarbasis aangeboden.
Er wordt gesteld dat het een feit is dat er minder kinderen geboren worden in Muiderberg en
dat het lastig zal zijn om nieuwe jonge leden zich aan de ZSM te laten verbinden. De
aanwezigen worden geïnformeerd over de clinics die de ZSM in samenwerking met de 2
lagere scholen begin april organiseert. Alle kinderen van de lagere scholen zullen gedurende
die week in aanraking komen met turnen/gym en rope skipping. De nieuwe activiteit die de
ZSM aan kinderen van 6 tot 12 jaar gaan aanbieden.
De ZSM is de grootste gebruiker van de Rijver en heeft daarmee een belangrijke stem. De
contacten met het college en de raad zijn goed. De Rijver zal commercieel geëxploiteerd gaan
worden. De ZSM zal geen commerciële prijzen kunnen betalen.
De ZSM is een financieel gezonde vereniging met een goed eigen vermogen.
Het positieve resultaat is ondergebracht in het eigen vermogen, maar een gedeelte daarvan zal
in 2016 gebruikt worden voor pr activiteiten en voor de nieuwe activiteit rope skipping.
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Bedreigingen zijn er wel. Een huurverhoging zal de club niet kunnen dragen, er zijn veel
sportactiviteiten in de Rijver en het lidmaatschap van de KNGU wordt steeds duurder.
De sterke kanten van de ZSM: stabiliteit, continuïteit en lage prijzen. Sterk omdat veel van de
andere activiteiten in de Rijver vaak snel weer verdwijnen.
De samenwerking met Gymmastiekvereniging Keizer Otto wordt toegelicht. Er is
samenwerking gezocht om enerzijds selectie turnen weer mogelijk te maken en anderzijds
omdat het besturen van de ZSM steeds complexer wordt. De docentenadministratie moet
professioneler worden aangepakt. KO staat positief tegenover samenwerking, maar van een
fusie is geen sprake.
De voorzitter bedankt iedereen die in het afgelopen jaar de ZSM heeft geholpen. De
docenten, alle mensen die hebben geholpen bij de Onderlinge Wedstrijden, Carla en Jan de
Haan, Sandra de Zeeuw voor haar hulp bij de website, de buurtcoaches, Vlaanderen
Makelaardij voor het printen van alles wat geprint moet worden.
2. Mededelingen bestuur
Veel van de mededelingen zijn tijdens het voorwoord al ter tafel gebracht. Er wordt
gesproken over de Sportweek die in de herfstvakantie van het vorige jaar is georganiseerd in
samenwerking met Versa. Dat was een groot succes en in 2016 zal er weer een sportweek
worden georganiseerd. In september wordt er landelijk een sportdag georganiseerd, maar
ZSM organiseert liever een sportweek in de herfstvakantie. Villa Zeezicht is er blij mee. Het
draaiboek ligt er en de organisatie kan nu nog professioneler worden aangepakt.
3. Vaststelling van de notulen van de ALV van 17 maart 2015
De notulen worden goedgekeurd.
4. Ingekomen stukken
Mail van Corrie van Eck van 16 februari. Bezwaar tegen voorgestelde kandidaat
kascommissie Leo Dooper. Leo is de echtgenoot van de voorzitter. Belangenverstrengeling
moet vermeden worden. De e-mail met de beantwoording aan Corrie van Eck volstaat.
Besloten wordt dat Corrie aftredend kascommissie lid Fred Buitenweg zal opvolgen. Volgend
jaar zal Joost Heijnen niet meer herkiesbaar zijn. Fred biedt aan om dan weer in de
kascommissie te gaan. Dit is juridisch geen probleem.
Corrie van Eck laat in deze mail weten moeite te hebben met dat er een verhoging van de
volleybal in 2016 is voorgesteld. De volleybal is net kostendekkend. Contributie verhoging
kan opzeggingen ten gevolge hebben en dat is wat wij willen vermijden. Ook hier volstaat de
uitgebreide e-mail als antwoord op de vraag van Corrie van Eck.
De ZSM zoekt nieuwe leden voor de volleybal. Jochem Niewohner zal samen met Karin
Lampen een clinic gaan organiseren voor de groepen 7 en 8 van de lagere scholen.
De volleyballers worden opgeroepen om zelf aan ledenwerving te gaan doen.
5. Jaarverslag 2015
De voorzitter loopt het jaarverslag door.
Heel wat zaken zijn aan de orde gekomen bij het voorwoord van de voorzitter.
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Bij het opruimen van het materialenhok werd een foto gevonden van de Volleybalclub. Er zal
een plek worden gevonden om deze foto op te hangen en Fred Buitenweg krijgt toestemming
om een nieuwe foto te laten maken van de huidige volleyballers. Een opgave van de kosten
zal ter goedkeuring naar Angela gestuurd worden. Bestuur ZSM zal i.o.v. met de beheerder
van de Rijver een geschikte plek zoeken.
6. Verslag kascommissie
Uit het verslag van de kascommissie: Op 17 februari 2016 heeft de kascommissie de boeken
van de Zaalsportclub Muiderberg gecontroleerd over het jaar 2015. Hierbij zijn de
aansluitingen akkoord bevonden. Tevens zijn de uitgaven gedekt door bescheiden. Er is een
mooi positief resultaat geboekt, die in eerste instantie niet was voorzien.
De kascommissie stelt de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen.
Getekend op 15 maart door de leden van de kascommissie: F.V. Buitenweg en J.P.H. Heijen.
Aandachtspunt is dat cijfers pas gecommuniceerd mogen worden als deze gecontroleerd zijn
door de kascommissie.
Het bestuur van de ZSM heeft de docenten een verklaring laten tekenen waarin zij verklaren
dat zij zelf voor belastingafdracht zorgen. Het bestuur heeft aandacht voor deze kwestie en
zal (ook in overleg met Gymmastiekvereniging Keizer Otto) hier in 2016 weer verder
aandacht aan geven.
Op 17 maart zullen de voorzitter en de penningmeester een gesprek hebben met Keizer Otto.
Joost Heijnen wordt uitgenodigd aanwezig te zijn.
7. Vaststelling van de jaarrekening 2015
De jaarrekening geeft een positief saldo te zien van € 1.762,--, tegen een begroting van
-/-1.040,--. De activiteiten met name op het gebied van ledenwerving hebben hun vruchten
afgeworpen.
De jaarrekening wordt vastgesteld en het bestuur wordt decharge verleend.
8. Vaststelling van de begroting 2016 en contributie seizoen 2016/2017
Het resultaat 2016 wordt op 0 begroot. Het resultaat 2015 heeft een positief saldo van
€ 1.762,-- opgeleverd. Dit geeft ruimte om in 2016 middelen aan te wenden voor
ledenwerving en PR. Er is geen reservering gedaan. Gedachte hierachter is dat de kosten van
deze activiteiten gedekt worden uit nieuwe deelnemers. Mocht dit niet het geval zijn dan kan
het eigen vermogen worden aangesproken.
De contributie voor de senioren zal met ingang van september met € 10,-- per jaar verhoogd
en wordt daarmee gelijk getrokken met de andere gym activiteiten voor volwassenen.
De begroting wordt goedgekeurd met dank aan de penningmeester.
9. Voorstellen kandidaten voor het bestuur
Er hebben zich geen kandidaten gemeld. Er is een vacature vice voorzitter en een vacature lid
van het bestuur.
Het bestuur zal zich blijven inspannen om nieuwe kandidaten te vinden.
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Gerrie Koens zal overwegen om per 2017 een bestuursfunctie te gaan vervullen.
10. Benoeming Marga Hagens-Sjerps als secretaris van het bestuur
Marga heeft sinds september vorig jaar meegelopen met het bestuur. Marga wordt benoemd
tot lid van het bestuur.
11. Benoeming leden van de kascommissie
Fred Buitenweg is niet herkiesbaar. Hij wordt opgevolgd door Corrie van Eck. Joost blijft
nog één jaar lid van de commissie.
Leo Dooper blijft reserve lid kascommissie
12. Vaststelling volgende vergadering
De volgende Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden op dinsdag 14 maart 2017
om 20.00 uur.

13. Rondvraag
Gevraagd wordt hoeveel leden het bestuur telt. Op dit moment zijn dat er 4. Met ingang 2017
zijn voorzitter, penningmeester en vice voorzitter herkiesbaar. Ideaal zou zijn om 5 leden in
het bestuur te hebben.
14. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 20.30 uur de vergadering.
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