
Notulen Algemene Leden Vergadering Fysion; d.d. 24 juni 2019 

 

• Met kennisgeving afwezig; Janny Stegink, Marin Scheppink, Marielle van Dam, Rieke 

Vliek en Gwen Tuitert. 

• Aanwezig;  13 personen  

 

1) Opening; De voorzitter heet iedereen van harte welkom.  

2) Ingekomen stukken; aanbevelingen van de kascommissie 

3) Vaststellen verslag A.L.V. 18 juni 2018; de notulen staan op de website, deze zijn inzichtelijk 

voor iedereen. Geen op- of aanmerkingen. Wel 1 kleine kanttekening; is er al meer bekend 

bij de gemeente betreffende airco/afzuigsysteem Kruidenwijk. Dit wordt bij het 

eerstvolgende gesprek met de gemeente wederom aangekaart. Dus bij deze gaan ze de 

boeken in. 

4) Algemeen Jaarverslag 2018 

6 januari; Nieuwjaarsreceptie; tevens de nieuwe website gaat live 

13 januari; Medailles turnwedstrijden / Acrowedstrijden / RG / Dans 

Alleen de NK titels worden vanaf nu benoemd. 

22 januari; start nieuwe dansgroep; Modern Jazz Advanced, o.l.v Jasmijn Leloux 

1 februari; Fysion bestaat 6 jaar 

4 februari; Flick-Flack actie in de Kruidenwijk door de turnselecties. Totaal EU 5461.05  

opgehaald. Dit bedrag is gebruikt voor nieuwe turnpakjes. 

24 maart; Clubkampioenschappen Ritmische Gym; Demi Mondeel Clubkampioen 

31 maart; Paasfestijn, met mede werking van de Paashaas en Paaskip 

15 april; Just Dance, 3e plaats NK Dance Stars 

April; RaboClubKas Campagne; EU 1044.30 opgehaald 

26 mei; NK 4e divisie herenturnen, Wout Tjeerdsma behaald de 3e plaats 

2 Juni: Zilveren medaille op NK 3e divisie voor Bas Leusenkamp 

9/10 juni; Toestelfinales 4 – 6e divisie, Kruidenwijk 

9 Juni; Fysion Dansshow, gehouden in het Ravijn 

10 Juni; NK Cat. N3, bronzen medaille voor Indy Meijerink 

9/10 Juni; RG selectie behaalde de zilveren medaille op het NK (Materiaal hoepel) 

18 Juni; Ledenvergadering 2018, tijdens deze vergadering werd Nienke Ekelenkamp 

benoemd tot vrijwilliger van het jaar. 

23 juni; NK Springen individueel 

Martijn van den Berg – 3e plaats mini vrij, 1e plaats mini pegasus 

Rowan Van der Heide – 3e plaats Airtrack, 2e plaats mini vrij, 3 plaats mini pegasus 

Noud van Aarten - 3e plaats mini pegasus 

Lise Rutgers – 3e plaats airtrack, 1e plaats mini vrij 

Mix team Jeugd – 2e plaats 

Mix team Junioren – 1e plaats 

30 juni; Zomerdemo RG 

7 juli; Clubkampioenschappen Dans (Zoë Ritchi) in de Bachlaan 

7 juli; Clubkampioenschappen Springen / Gym (Jade Wilms (gym), Marlou Blaauwgeers 

(springen)) 

14/15 juli; Fysion Kamp – gehouden in Markelo 

Zomervakantie; Zomer Zumba 

Na de zomer; Badminton toernooi 



27 oktober; Spooktocht, helaas weinig animo, te veel activiteiten op dezelfde datum 

Najaar; Clubheld van het Jaar; Martin Kranenborg genomineerd 

10 november; Jaarlijkse RG demo in het Verpleeghuis Krönnenzommer 

17 november; Zelf georganiseerde plaatsingswedstrijd 3e divisie, met een mooie 

Fysionpodium. 

Najaar; samenwerking V & K Haaksbergen trainen samen met onze herenselectie. 

8 december; NK Groepsspringen, Nederlands Kampioen op minitramp tafel in de categorie 

Mix Junioren B lijn 

15 december; Clubkampioenschappen SVH / Fysion, Clubkampioen trio Jasmijn, Mirthe en 

Noah 

27 december; Springfestijn in de Kruidenwijk 

5) Financieel Jaarverslag 2018 

Martin geeft ons een duidelijk overzicht van alle in-/ en uitkomsten. Een belangrijk punt wat 

hierin naar voren komt is; voorstel contributie verhoging. 

Dit komt doordat de zaalhuren extreem verhoogd zullen worden. Mede door deze verhoging 

zijn we genoodzaakt om de contributie met EU 0.25 cent te verhogen per uur. Dit zal ingaan 

op 1 september 2019. De aanwezigen zijn akkoord met deze verhoging.  

Kascommissie; Koert van den Berg en Marvin van der Veen hebben de controle gedaan van 

de kasstukken. We hebben een aantal tips meegekregen, waar we als bestuur zeker mee aan 

de slag kunnen. – Ledenwerving? – Kosten besparing Kulturhus? – Uitbreiding 

sponsorcommissie? 

De kasstukken zijn door de kascommissie goedgekeurd.  

Arjan Jansen stond reserve als Kascommissie. 

Marvin van der Veen is aftredend en niet herkiesbaar. 

Koert van den Berg zal volgend jaar de kasstukken controleren met Arjan Jansen. 

Volgend jaar staat Mirko Heuver reserve. 

6) Bestuursverkiezing; 

Aftredend en niet herkiesbaar; 

 Aniek Achterkamp – Bestuurslid algemene zaken / dans 

 Martin Winterman – Bestuurslid PR 

 Gerben Grootenhuis – 2e voorzitter 

Verkiesbaar voor de positie van bestuurslid PR; 

 Elsanne Luijmes 

Gerben wordt als erelid benoemd. 

Alle drie worden heel hartelijk bedankt voor hun inzet.  

Ook voor Elsanne wordt gestemd. Iedereen is akkoord, dus welkom Elsanne. 

7) Verenigingsupdate 

6 juli a.s. De jubileum Zomer Demo RG in het kader van het 40 jarig bestaan. Tevens reünie 

van oud-leden / leiding. 

5 oktober viering 5 jarig bestaan afdeling aangepast sporten bij Fysion 

Oproep; nieuwe vrijwilligers voor o.a. commissies, bestuur etc. 

Wijzigingen; in de coördinatie van de gym en dans afdeling 

Dans; Tamara en Linda zijn gestopt, maar gelukkig hebben we hiervoor vervanging gevonden. 

Myrthe Wissink, Milou Nijenhuis en Femke Podt hebben aangegeven deze kar te willen 

trekken. 

Gym; Rick heeft ook aangegeven een stapje terug te willen doen. Niet meer combineerbaar 

met een full-time baan.  Alle disciplines krijgen nu een aanspreekpunt, die Rick ondersteunen 

bij de vervulling van zijn coordinator-taak. 



Bas Nijland heeft tijdelijk de functie van coördinator op zich genomen. Maar dit werkt niet 

altijd zoals we gewend waren. 

Er wordt een vraag gesteld door Marvin van der Veen, hoe het staat met het Beleidsplan. 

Hier wordt hard aan gewerkt, en zal na de zomer verder uitgewerkt worden.  

8) Rondvraag; 

Mirko; volgende keer op de site misschien bij de agenda de begintijd vermelden. 

Marielle; wanneer kunnen we de ledenlijsten weer opvragen in Digimembers? Dit is tot op 

heden nog niet mogelijk. Een ledenlijst is op te vragen via de Ledenadministratie. 

 

Einde vergadering om 10.11 uur 

Maar niet voordat we alle aanwezigen hebben bedankt voor hun komst en natuurlijk voor 

hun inzet. 

 

Vrijwilligers bedankt!!!! 

 


