
Notulen Alg. Leden Vergadering Fysion d.d. 21 september 2020 

De voorzitter heet ons allen van harte welkom. Dit maal in een iets onpersoonlijkere bezetting 

wegens corona. De huisregels van het Kulturhus worden genoemd.  

Ingekomen stukken; geen bijzonderheden 

Vaststellen verslag A.L.V. 24 juni 2019; de notulen van vorig zijn terug te vinden op onze website. 

Hierop zijn geen op of aanmerkingen binnengekomen, dus waarvan akte. 

Algemeen jaarverslag 2019; 

02 januari Huldiging kampioenen Gemeente Hellendoorn 

05 januari Nieuwjaarsreceptie 

26 januari Microteamgym Regionale springwedstrijden, georganiseerd door Fysion. NK Microteam, 

met als winnaar onze eigen heren. 

Natuurlijk te veel winnaars om op te noemen. Wij zijn trots op alle deelnemers en medaille winnaars. 

05/06 april Uitvoering, met als thema “Movie nights” 3 voorstellingen. Alle disciplines kwamen 

hierbij aan bod. Tijdens deze uitvoering werd Elsanne Luijmers uitgeroepen tot vrijwilligster van het 

jaar. Tijdens deze uitvoering werd onze penningmeester Martin Kranenborg geridderd door de 

burgemeester. 

17 april Paasactiviteit, gehouden in het Eversbergbos. Een nieuwe locatie die zeker voor herhaling 

vatbaar is. 

11 mei Districtsfinale dames Turnen, Norah Steggink mocht zich districtskampioen noemen voor 

2019 

11 mei Heren Turnen NK 4e divisie. Wout Tjeerdsma werd 2e op dit NK 

18 mei NK Ritmisch Gymnastiek, georganiseerd door Fysion. Gehouden in het Ravijn. 

22/23 juni Ahoy The Finals, Acro, met een mooie 3e plek het podium mochten betreden. 

22/23 juni Ahoy NK Martijn van den Berg Nederlands Kampioen Airtrack individueel springen 

24 juni Algemene Ledenvergadering Gerben Grootenhuis wordt benoemd tot erelid van Fysion 

Clubkampioenschappen Dans, met als clubkampioen Sterre Aal  

06 juli 40 jarig bestaan RG, reünie en demo 

Raboclubkas EU 1280.44 

Zomer 2019 4 weken lang Zomer Samba een succesvolle avond, met vele deelnemers 

07 september Sport en Cultuurmarkt op Nijverdal 

05 oktober werd het 5 jarig jubileum gevierd van het Aangepast Sporten. Dit werd gehouden in het 

Ravijn, onder leiding van Arie Tempert. De gemeente heeft tijdens dit evenement een belofte 

uitgevoerd. De sportrolstoel werd overhandigd. 

02 november, Fysion spooktocht. Mooie tocht, met ruim voldoende deelnemers 



02 november Demo RG in verpleeghuis het Krönnenzommer. 

09/10 november, Fysion organiseert clubteamwedstrijden Dames Turnen 

30 november, Clubkampioenschappen gymnastiek & springen. Danique Fokkert clubkampioen 

springen. Noë Raamsman clubkampioen gymnastiek 

07 december NK groepsspringen. Fysion Nederlands Kampioen op Airtrack 

27 december het jaarlijkse Springfestijn, ruim 600 deelnemers verdeeld over de hele dag. Mede 

mogelijk gemaakt door onze vrijwilligers. Petje af voor hun inzet. 

Financieel jaarverslag 2019 

We geven het woord aan onze penningmeester Martin Kranenborg. Het financieel jaaroverzicht 

wordt uitgedeeld voor geïnteresseerden. Een behoorlijke puzzel om de begroting voor 2020 in orde 

te maken. Wegens corona vallen er een aantal evenementen af, dus daarom ook geen ontvangsten. 

Het ledenaantal is helaas afgenomen. Waar we in 2016 nog ruim 1200 leden hadden, telden we er 

vorig jaar maar ruim 900. Wel meerdere leden met meerdere uren (denk aan selectieleden) 

waardoor de gemiddeldes weer omhoog kruipen. 

Een steeds terugkerende knelling zit bij de kosten Kulturhus. De prijzen voor een kopje koffie of een 

lunch tijdens de evenementen stijgen ons boven het hoofd. Arjan Jansen en Kim Groothuis zullen 

namens de sponsorcommissie contact gaan zoeken met het Kulturhus om hierover te praten. 

Kascommissie 

Dit jaar bestond de kascontrole uit Arjan Jansen, Koert van de Berg en Mirko Heuver. Verslag van de 

kascontrole is afgegeven bij het bestuur. Een aantal belangrijke punten uit dit verslag;’ 

- Kulturhus kosten omlaag 

- Uitvoering, drukwerkkosten, Decilux 

De kascontrole is tevreden en geen verdere opmerkingen.  

Koert van den Berg stopt na 2 jaar uit de kascommissie. Arie Tempert stelt zich beschikbaar. 

Heren bedankt voor de controle. Mirko en Arjan zullen samen met Arie de kascontrole komend jaar 

uitvoeren. 

Contributie voorstel; Het voorstel is om de contributie te verhogen met EU 1.- per lid per maand. Dit 

zal ingaan vanaf Januari 2021. De kosten van de zaalhuur gaan omhoog.  Digimembers gaat stoppen, 

dus we moeten als vereniging investeren in een nieuw ledenadministratie pakket. Cursuskosten gaan 

omhoog. Vandaar dat we genoodzaakt zijn om de contributie te verhogen. De aanwezigen gaan 

akkoord met dit voorstel. 

Bestuursverkiezing 

Edwin Hartgers is aftredend en herkiesbaar. Hij heeft zich voorgenomen om zijn taken nog voor te 

zetten. Als een ieder hier mee akkoord gaat, zal Edwin zijn taken blijven volbrengen. 

 

 

 



Afscheid / Huldiging 

3 mensen worden deze avond in het zonnetje gezet. 

André Vliek; Lesgegeven sinds september 1987. Vele functies vervuld. Trainer Heren selectie. Bijna al 

de bestuursfuncties wel vervuld. De totstandkoming van de fusie. Erelid en lintje gekregen voor alle 

verdiensten binnen de vereniging. In dit meest bizarre jaar heb je afscheid genomen. Bedankt voor je 

ongelofelijke inzet en prestaties. Onze dank is groot.  

Janny Stegink; 35 jaar lesgeven. Dat is een huldiging waard. Begonnen bij GVN en meegegaan in de 

fusie. Oprichter van de Acro destijds bij GVN. Een van de drijvende krachten binnen GVN als 

coördinator. Coördinator binnen Fysion, betreffende de senioren afdeling. Wij zijn ontzetten blij met 

al je inzet en benoemen je bij deze als Lid van Verdienste. Dankjewel Janny!! 

Marielle van Dam; Voorturnster sinds 2010, in 2011 assistent diploma niveau 2 behaald. In 2015 

diploma niveau 3 behaald. Samen met Marin hebben jullie het RG stokje overgenomen van Gwen en 

Jolien. Dank voor al die mooie jaren en je geweldige inzet. 

Verenigingsupdate 

COVID-19, we kregen met corona te maken. Het overkwam ons, wat brengt dit ons, wat mag wel, 

wat mag niet. En als het weer kan, hoe dan? Protocollen opstellen, waar les geven, overleg met 

gemeentes. Tijdelijke lessen bij VV DES gegeven, lessen in de achtertuin bij leden. Elke leeftijdsklasse 

had zo zijn eigen protocollen. Marieke en Rick hebben zich voornamelijk ingezet voor deze 

protocollen. Waarvoor hartelijk dank. 

Professionalisering Fysion.  

Samen met Michael Hollander zijn we een traject gestart om ons te ondersteunen. Dit traject wordt 

ondersteund door de KNGU. We zijn als bestuur op zoek naar een verenigingsmanager. Een 

tussenpersoon die tussen TL en bestuur in staan. Het bestuur is op dit moment eigenlijk alleen maar 

bezig met brandjes brussen en de echte bestuurszaken bleven hierdoor vaak liggen. Michael gaat 

hier ons mee helpen. Voor 30 uur krijgen we subsidie voor deze ondersteuning. We kijken samen 

met Michael welke opties mogelijk zijn. Wat is haalbaar binnen onze vereniging. Welk takenpakket 

hoort daar bij?  

Rondvraag 

Marin; Wie beheerd Facebook? En de website? Dit deed Elsanne, echter zij heeft zich tijdelijk 

teruggetrokken. Dit moet weer opgepakt worden. 

Arjan; mogen we weer op pad naar sponsors? En hoe zit het met de webshop? Arjan heeft hier 

plannen voor en wil deze wel graag uitwerken. 

 

Sluiting 

We sluiten deze vergadering om 22.25 uur. Allen hartelijk dank voor de aanwezigheid 

 


