Notulen Algemene Leden Vergadering Fysion; d.d. 26 juni 2017
•

•

Met kennisgeving afwezig; Henny Winterman, Elsanne Luijmes, Sarien Jansen, Tamara
Hartgers, Gwen Harmsen, Dee-Lin Holsappel, Angela ter Harmsel, Lisette Hoogenkamp,
Naomi Goossen, Esmee Rensink, Arjan Jansen
Aanwezig; 14 personen

1) Opening; De voorzitter heet iedereen van harte welkom.
2) Ingekomen stukken; geen bijzonderheden
3) Vaststellen verslag A.L.V. 28 november 2016; Geen op en aanmerkingen vanuit het publiek.
Dus bij deze gaan deze de boeken in als akkoord.
4) Algemeen Jaarverslag;
- Januari; Gouden weekend Fysion Leden, diverse medailles binnengehaald.
- Voorronde NK Jazz; grandioos succes
- 1/8 Finale heren turnen; Interland Nederland – Spanje
- 11 juni Clubkampioenschappen RG- clubkampioen – Lindsey
- 18 juni Red Carpet; dansshow
- Bondskampioenschap Voltige Heren; Wout Tjeerdsma
- Suze Pijffers, clubkampioen Gym
- Shanna en Tess, clubkampioen Acro
- Verbouwing Kruidenwijk Sporthal; Ruim 3 maanden uitwijken naar andere zalen / tijden.
Dit heeft helaas een daling opgeleverd in het ledenaantal.
- Activiteiten; Paasactiviteit, Spooktocht, Springfestijn en de grote verloting in November
- Nieuwe kleding dansgroepen; Unite en Diversity
- Arie Tempert, trainer aangepast sporten, genomineerd voor de Sportverkiezingen
Gemeente Hellendoorn 2016
- Alle vrijwilligers en leidingen, bedankt voor jullie inzet. Zonder jullie is dit niet haalbaar
geweest.
- Een opmerking vanuit het publiek; Andre Vliek merkt op dat we op 14 januari
wedstrijden georganiseerd hebben; districtskampioenschappen Heren en Dames Turnen.
Verder geen op- en aanmerkingen voor dit jaarverslag.
5) Financieel jaarverslag;
We begonnen het jaar met rode cijfers. We hebben dit weer op kunnen draaien tot dik in de
plus. Dit had echter meer kunnen zijn, ware het niet dat de verloting meer had kunnen
opleveren. Er wilden groepen niet mee doen met de lotenverkoop en er zijn bonnenboekjes
verscheurt teruggevonden in de prullenbak.
Het NK Turnen heeft slechts EU 340.- opgeleverd. De KNGU heeft ons ruim EU 1500.- door de
neus geboord. De KNGU heeft de 3e wedstrijd opgeëist, waardoor wij geld zijn misgelopen
(denk aan entreegelden etc.) Conclusie; wel wedstrijden organiseren, maar alleen als ze
kostendekkend zijn. De verloting heeft EU 4761.- opgeleverd. Een mooie opbrengst maar dit
had meer kunnen zijn, als alle loten verkocht waren.
De Coop stuurt rekeningen voor goederen, maar vermeldt niet voor welk evenement dit is
geweest. Martin K. boekt ze dus in op evenementen, maar dit kan dus scheef lopen op de
overzichten.
Reflex; aankopen? Zijn deze verrekend met de sponsorgelden?
Opbrengsten Sponsorgelden 2016; EU 7106.-

Er wordt opgemerkt uit het publiek, dat de opbrengsten verloting en sponsorgelden de
buffer is voor Fysion. Is dit wel correct? De opbrengsten van de verloting zouden ten goede
komen voor het jubileum 5 jaar Fysion.
Wedstrijdgelden, worden nu in schema gebracht door Rieke in samenwerking met Nienke. Zij
proberen een duidelijk overzicht te scheppen in de gemaakte wedstrijdgelden. Zodat deze
geint kunnen worden. Raadzaam is dat de leiding deze overzichten duidelijk communiceert
naar de ouders; zodat ouders weten waar ze aan toe zijn, qua betaling. Dit voorkomt
storneringen!
Storneringen; hier zijn we hard mee aan het werk om dit glad te krijgen.
Sportfonds; bedrag van EU 220.- dit is voor jeugdleden t/m 18 jaar. Dit is haalbaar voor een
uur les (recreatief), maar dit is niet haalbaar voor selectieleden.
Bestuurskosten; vergaderkosten / Kulturhus; kosten zijn aan de hoge kant. Kunnen we dit
veranderen? We zullen er als bestuur naar kijken, hoe we dit kunnen aanpassen.
Er wordt getekend, voor goedkeuring Financieel Verslag.
Kascommissie; Andre en Jolien hebben beide 2 jaar in deze commissie gezeten. Bedankt voor
jullie inzet. Robert en Marvin bieden zich aan voor volgend jaar. (reserve; Koert van de Berg)
6) Bestuursverkiezing; aftredend en herkiesbaar
Martin Kranenborg (Penningmeester)
Gerben Grootenhuis (2e Voorzitter)
Geen reacties vanuit het publiek, dus bij deze opnieuw bevestigd.
7) Jubilarissen;
Sarien Jansen, 12, 5 jaar in dienst van Fysion. Ze is nu met vakantie, dus ze zal in een van haar
lessen in het zonnetje worden gezet.
Ereleden, worden die ook meegenomen als jubilaris? We zullen hier achteraan gaan en kijken
of er ereleden in het zonnetje gezet kunnen worden. Dit zullen we dan doen met de
Nieuwjaarsreceptie.
2 geslaagden Nivo 3 Cursisten; Judy Poelakker en Melanie Piksen. Judy is aanwezig en wordt
bedankt voor haar inzet. Melanie zullen we bezoeken in haar les. De dames ontvangen een
heerlijke doos “Merci”.
8) Verenigingsupdate
In het kader van Fysion 5 jaar; hebben wij in samenwerking met de Coop, een plaatjesboekactie opgezet. De actie zal plaatsvinden van 16 oktober t/m 16 december.
Er is nu een mail uitgegaan naar alle leiding, met de vraag of ze als groep en / of individu op
de foto in het boek willen.
Website; deze willen we als bestuur aanpassen / moderniseren. Dit omdat we regelmatig
problemen hebben met ons mailverkeer. We hebben een gegadigde die dit voor ons wil
opzetten / onderhouden. We hopen dat dit na de zomer (maar voor de kerst) live is.
Communicatie / Professionalisering; meer dan 1000 leden. We hebben een aanbod gehad
van een ouder, om ons als bestuur te helpen. We zullen een nieuw beleidsplan samen met
hem/haar opstellen.

Coördinatoren hebben een gesprek gehad met een extern persoon; om zo knelpunten naar
voren te brengen. De evaluatie hiervan volgt binnenkort.
Het beleidsplan dat nu geldig is, zal als leidraad gebruikt worden. Samen met de
evaluatiegesprekken van de coördinatoren, zal dit leiden tot een nieuw beleidsplan.
We moeten als vereniging wel zorgen dat we het verenigingsgevoel behouden. We kunnen
groot worden in ledenaantal, maar we zullen zeker zakelijker moeten optreden.
Het beleidsplan zal dit jaar uitgevoerd worden. Dus per 1 januari ingaand. Wanneer eerder
mogelijk is, zullen we dit eerder doorvoeren.
9) Rondvraag;
- Schuift het bestuur aan bij vergaderingen van BLOS? Antwoord; nee, maar we volgen ze
wel op de voet
- Groepsspringen; 2 teams Bondskampioen, zowel A- als B-lijn. Volgend jaar zullen we een
compleet overzicht tonen, waarbij alle behaalde NK’s worden vermeld.
- RABO Clubkas, Het gewonnen bedrag, is daar al een bestemming voor?? Er zijn vanuit
verschillende disciplines al verzoeken ingediend.
- Opkomst Ledenvergadering?? Kunnen we het bereik groter maken? Misschien meer
gericht de ouders aanschrijven / uitnodigen?? Misschien volgend jaar een uitnodiging in
de regionale kranten? Dit voorstel nemen we mee.

10) Sluiting; Iedereen bedankt voor de komst.

