
Notulen algemene ledenvergadering  
maandag 20 februari 2012  
 
Aanwezig: 
Bestuursleden: Jacqueline v.d. Lee, Truus Vriend, Wilma Kramer, Nancy Ket, Elly Kroon,  

Meta Norbart (notulen) 
Leiding:  Hanny v.d. Dobbelsteen 
Leden:  Annie Bierdrager (erelid), Gonny Burggraaf, Nel Verbraak, Anja Walter, 
Verhinderd: Jopie Box (erelid), Bianca Rijnders (bestuuslid), Ans Hofman en Nico  
   Koreman (kascontrolecommissie) 
 
1. Opening 
Jacqueline v.d. Lee opent als interim-voorzitter de vergadering, en heet iedereen van harte 
welkom. Omdat de website al een tijdje uit de lucht is, liggen de benodigde documenten voor 
de vergadering op tafel. Jacqueline is interim voorzitter omdat er nog steeds geen nieuwe 
kandidaat is gevonden. Er zijn geen aanvullingen op de agenda en aanwezigen wordt verzocht 
de presentielijst in te vullen. 
 
2. Notulen ledenvergadering 7 februari 2011 
Voorzitter neemt de notulen per bladzijde door, welke akkoord worden bevonden. 
 
3. Jaarverslag secretaris 
Meta noemt de belangrijkste punten uit het verslag.  
Linedance is opgeheven, dit nog aanvullen in het jaarverslag (dit is het 2e uur van 55+) 
 
4. Jaarverslag technische commissie 
Jacqueline noemt de belangrijkste punten uit het verslag. Anniek Tump ontbreek bij de 
selectieleden en wordt toegevoegd. 
Opgemerkt wordt dat Ilpensten een relatief grote jongensgroep heeft van 9 jongens. (bij 
Purmerend zijn dat er 25). De leiding bestaat uit een leuke jonge ploeg met trainers, die ook 
allen van het dorp komen en hier veelal geturnd hebben. 
 
5. Jaarverslag penningmeester 
Truus legt uit hoe de balans is opgemaakt. Verlies voor 2011 is 2.175,00 
 
6. Verslag kascontrolecommissie 
De kascontrolecommissie is niet aanwezig maar heeft eerder deze week de stukken met Truus 
doorgenomen en getekend voor akkoord. Kascontrolecommissie is decharge verleent na 
goedkeuring van aanwezigen, met dank voor het duidelijk overzicht.  
Ans Hofman heeft inmiddels al een bedankje gehad, Nico Koreman blijft nog een jaar aan, 
ondanks dat hij geen lid is. Anja  is bereid de beschikbare plek in de commissie op te vullen. 
 
7. Contributie 2012 
De begroting voor volgend jaar laat al een verlies zien van ca. 1600,00 euro.  
De kosten zoals huur, en salarisindicatie lopen alleen maar op. Voortel is om 3% 
contributieverhoging in te voeren voor 2012.  
Daarnaast worden ook de lessen weer opnieuw onder de loep genomen om te bekijken waar, 
en of, er wat geschoven kan worden, met als doel kosten te besparen. Het is niet de bedoeling 
om extra inkomsten zoals koekactie en Deenactie in het verlies te stoppen. Dit wordt ingezet 



voor extra of nieuwe toestellen of andere acties. Alternatief is nieuwe leden werven, wat niet 
gemakkelijk is. In september 2011 is nog geflyerd voor nieuwe leden d.m.v. gratis proefles.  
Nel Verbraak merkt op dat wat haar betreft de nieuwsbrief gewoon via haar leiding (Erica)  
verspreid kan worden en vindt het sonde van de postzegels. Nel woont niet in Ilpendam. Dit 
gebeurt normaal gesproken ook niet. Omdat de laatste nieuwsbrief te kortdag was om alles te 
verspreiden is het voor leden buiten Ilpendam per post verspreid, maar dit is niet gebruikelijk. 
 
8. Bestuursverkiezing 
Aftredend en niet herkiesbaar zijn Wilma Kramer en Elly Kroon. Zij zijn zes jaar geleden 
samen in het bestuur gekomen en hebben altijd actief deel uitgemaakt van het bestuur en de 
activiteiten van de vereniging. Elly deed altijd de lief en leed acties en je kon altijd een beroep 
doen op haar inzet. Wilma was de steun en toeverlaat voor de koekactie en heeft aangegeven 
dit nog te willen coördineren. Ook met competitiedagen wil ze helpen, maar ze wil niet meer 
vast in het bestuur. Jacqueline overhandigt hen een bos bloemen en een cadeaubon als dank. 
Helaas is er nog geen plaatsvervanging. 
Het belang van een belangrijk om een voorzitter en een algemeen bestuurslid te vinden die het 
bestuur aanvullen.  
 
9. Gevoerd bestuursbeleid 
Aanwezigen zijn akkoord met het gevoerd bestuursbeleid, doorgaan en blijven zoeken naar 
bestuurders. 
 
10. Leiding 
In de verslagen (punt 3 en 4) zijn de meeste punten al genoemd. Anja merkt op blij te zijn dat 
Marjolein de woensdag invult. Zij pakt de doorstroom naar de selectie goed op en heeft goed 
inzicht in turnen. Gonny Burggraaff is van mening dat Sebastian de lessen van Hanny (i.v.m. 
ziekte) goed heeft opepakt. 
 
11. Nieuwe gymzaal 
Iedereen is zeer tevreden met de prachtige nieuwe zaal die warm is van kleur en uitstraling.  
De ruimte boven is mooi ruim en groot, de heer Spil heef opdracht gekregen van de 
woningbouwvereniging om de tribune te bouwen. Waarschijnlijk is deze wel klaar bij de 
onderlinge wedstrijden op 21 april. Het toestelhok is 30m3 groter en beter toegankelijk. 
De temperatuur van de zaal is nog niet goed te regelen. Jacqueline heeft een beschrijving 
gekregen voor het regelen van de temperatuur, en stuurt deze door naar de leiding. Er komt 
nog een bergkast voor de vereniging.  
 
12. 70-jarig jubileum 
Er zijn hele leuke en positiever reacties geweest op de uitvoeringen. Annie Bierdrager vindt 
het jammer dat er nog steeds geen voorzitter is gevonden, maar merkt op dat het toch 
geweldig is dat er zo’n prachtige voorstelling uit gedraaid is bij het 70 jarig bestaan. De 
leiding, bestuur en vrijwilligers hebben dit toch mooi samen, met de leden, voor elkaar 
gekregen. 
 
13. Mededelingen 
Anja biedt aan dat zij af en toe kan jureren of helpen. Tevens gaat zij volgend jaar 
fysiotherapie studeren en om die reden haar schoollestijden aanpassen, wat consequenties 
heeft voor de lessen op donderdag ochtend van Ilpenstein. 
 
 



14. Jaarprogramma 2012  
Tot de zomervakantie vinden er nog een aantal activiteiten plaats: onderlinge wedstrijd 21 
april, springfestijn 30 juni, en een seizoensafsluiting dat meestal door de leiding wordt 
georganiseerd. 
 
15. Rondvraag en sluiting 
Er zijn verder geen bijzonderheden te melden en de voorzitter sluit de vergadering met dank 
aan iedereen voor de aanwezigheid en belangstelling. 
 
 


