Notulen van de
ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN K&V
woensdag 9 januari 2019
1. Opening
Wopke opent de vergadering.
2. Post en ingekomen stukken.
Er is geen post. Wel vraagt men zich af of ereleden en stilleden nog wel post van de
vereniging ontvangen zoals de uitnodiging van de algemene ledenvergadering. Dit is niet
bekend. Pauline zal een overzicht van deze leden maken, zodat ze in het vervolg
benaderd kunnen worden.
3. Notulen van de ALV van 2017
De notulen worden goedgekeurd. Kanttekening: deze staan niet meer op de website.
Graag plaatsen.
4. Secretarieel jaarverslag
Het verslag is aan deze notulen toegevoegd als bijlage 1.
5. Jaarverslag van de Technische Commissie (TC)
Het verslag wordt apart toegevoegd op de website bij de notulen ALV.
6. Financieel
a. Financieel jaarverslag seizoen 2017/2018: goedgekeurd
b. Begroting voor seizoen 2018/2019: goedgekeurd.
c. kascontrole is uitgevoerd en afgerond. Geen bijzonderheden.
7. Samenwerking turnverenigingen
Er zijn meerdere contactmomenten geweest met Oliveo en Deo het afgelopen seizoen.
Deo heeft besloten buiten de samenwerking te blijven. Oliveo en K&V gaan verder toe
werken naar meer gezamenlijkheid en wellicht een fusie in de toekomst. Eerste punt van
samenwerking zal het gezamenlijk invullen van het Baken als vaste turnlocatie zijn. Dit zal
waarschijnlijk niet meer volgend seizoen gerealiseerd kunnen worden, maar in seizoen
2020/2021. 30-1-18 zal er een ontmoeting zijn van de besturen.
8. Het Baken
De verenigingen die nu nog gebruik maken van het Baken, zullen er zo goed als allemaal
uit gaan als de turnverenigingen in het Baken trekken. Dit is toegezegd door de
gemeente, en zou zelfs als komend seizoen mogelijk zijn. Alleen de wijkvereniging blijft 1
avond per week de halve zaal gebruiken.
De TC zal in hun volgende vergadering brainstormen over mogelijke vulling van het Baken
voor seizoen 2019/2020, mogelijk samenvoegen van selectielessen.
9. Bestuursverkiezingen :
1.
Wopke van Os, Voorzitter. Termijn wordt vervolgt.
2.
Pauline Nederend, penningmeester. Blijft en termijn eindigt in 2021.
3.
Marinka van Asselt, secretaris ( termijn eindigt 2019)

Er zijn vacatures voor 1-3 bestuursleden. Marinka zal een mail met uitvraag naar de TC
mailen ter verspreiding.
10. Rondvraag
Geen inbreng.
Om 21.30 uur sluit de algemene ledenvergadering.

Bijlage 1

Secretariaat verslag K&V Seizoen 2017/2018
Net zoals voorgaande jaren hebben we een goed seizoen gedraaid als verenging. Het
ledenaantal is stabiel, en voor de diverse recreatielessen bestaan wachtlijsten. De groep
trainers is door gezondheidsredenen helaas nog verder geslonken. Maar met de huidige
groep worden alle lessen gedraaid, en is de uitval van de trainster volledig opgevangen. Wat
fijn dat we zo’n groep met betrokken trainers hebben die dit mogelijk maken met alle inzet
die dit vergt!
We mogen als vereniging trots zijn dat we met een kleine groep betrokken en bevlogen
trainers en hun assistenten een actieve vereniging zijn, met het driekoppige bestuur als
ondersteuning. Zo is het inmiddels een traditie om samen met Deo het gymweekend te
organiseren, waar dit jaar geturnd werd in de mooie turnzaal in Bergschenhoek. Ook stond
het Sinterklaasfeest weer als vast onderdeel op het programma. Sint kon helaas niet op
bezoek komen maar de pieten waren goed vertegenwoordig en maakten er een mooi feest
van. In de decembermaand hebben we met een recordaantal deelnemers deelgenomen aan
de Santarun. Dit leverde een mooi sponsorbedrag op vanuit de Rotaryclub Pijnacker.
En om het plezier van turnen met de ouders en familie te kunnen delen werd er weer een
familieturndag bezocht. De opkomst was enorm, en de dag was dan ook een groot succes.
Als afsluiting van het seizoen waren er de clubkampioenschappen. Na het succes van vorig
seizoen, werd deze wedstrijd ook dit jaar in turnzaal De Zijde in Bergschenhoek
georganiseerd. Het was een mooie ervaring voor alle turnsters om in zo’n echte turnhal een
wedstrijd te turnen en er werden veel sportieve successen geboekt.
Zoals gezegd, is de groep trainers nog verder geslonken. Er is daarom wederom een oproep
gedaan via de diverse kanalen voor nieuwe trainers. Dit heeft een ouder doen besluiten de
stap te zetten en zich aan te melden als trainster. Deze moeder assisteert eerst bij de
recreatie, en zal daarna in opleiding gaan tot trainster met niveau 3 licentie om zo
uiteindelijk een eigen groep te kunnen draaien. We zijn erg blij met deze nieuwe aanwas.
Bij alle groepen zijn betrokken assistenten aanwezig als ondersteuning van de trainers. Deze
waardevolle assistenten willen we graag behouden voor de vereniging, en wellicht door
laten stromen als trainer om zo de groep trainers te kunnen uitbreiden en op peil te kunnen
houden in de toekomst. De eerste opleidingen worden in seizoen 2018/2019 gestart.
We mogen ons gelukkig prijzen met enkele juryleden die voor onze vereniging klaar staan.
Zonder hen zouden we geen wedstrijden kunnen draaien.

De toestellencommissie heeft diverse materialen besteld.
De keuring van de materialen vanuit de gemeente heeft dit jaar niet tot grote problemen
geleid. Materialen zijn snel vervangen.
De noodzaak tot samenwerken met andere turnverenigingen wordt steeds groter. Er is
contact gezocht met Oliveo om samenwerking te verkennen. Er wordt ook met de gemeente
samen onderzocht of er mogelijkheden zijn om het turnen onder te brengen op 1 locatie. Zo
kunnen de verenigingen beter samen werken op gebied van trainers, materialen en het
aanbieden van de lessen.
Het bestuur is heeft dit seizoen nog uit dezelfde samenstelling; Pauline, Pieter, Marinka en
Wopke. Aan het eind van het seizoen heeft Pieter aangegeven zijn bestuursfunctie neer te
leggen.
Ten slotte wil ik alle vrijwilligers van onze vereniging van harte bedanken en ik wens jullie
veel succes en plezier met het nieuwe sport seizoen 2018/2019.

Namens het bestuur,
Marinka van Asselt

