Notulen van de ALV d.d. 19 januari 2016 in het Kikkerfort
Aanwezig zijn:
Therese Rietveld (voorzitter), Annemarie van Dam (penningmeester), Carlijn Coljee
Leden: Arthur Dijkhuizen, Vita Bakker
Ouders jeugdleden: Patricia Bon, Marinus Broekhuizen, Ada Dons, Tanja Broekhuizen Kirsty Lippens,
Manons Abbel, Monique Griffioen en Marielle Blaauw
Trainsters: Melanie van Wijk en Annette Kroon
Afwezig met kennisgeving: Annemiek Dijkhuizen (trainster). Daphne Reijmerink en Carolien
Reijmerink

1. Ontvangst
Therese opent de vergadering met een welkom aan iedereen. De reeds toegestuurde
stukken worden nogmaals uitgereikt.
2. Terugblik 2e halfjaar 2015
Tijdens de vorige a.l.v. is het najaarsplan 2015 gepresenteerd met 4 doelstellingen:
Meer leden:

mede door flyeren, de clinics op de basisscholen en de Gym-in zijn er
meer leden bijgekomen. Veel meisjes bij recreatie 6-8 jaar (2
groepen) en net gestarte ster-recreatie groep. Ook recreatie 9+ loopt
goed evenals ouder-peuter-gym. Conditie-groepen zijn stabiel.
Voor wat betreft de zichtbaarheid in het Kikkerfort zijn er afspraken
gemaakt. Er komt een plek waarin Virto zich kan presenteren.

Beweegdiploma:

Gestart met de lessen, materialen zijn aangeschaft. Omdat het nog
niet zo loopt als gepland, zal het nog meer aandacht gaan krijgen.

Financiële positie:

Hier is veel aandacht aangegeven. De ambitie om € 6.000 aan
sponsorgelden is ruim gelukt (€ 9.000) o.a. door het SBB fonds,
Rabobank, De Grote Clubactie (leden) en de sponsorcommissie heeft
Superloten verkocht.. Inmiddels zijn er veel materialen aangeschaft
of gerepareerd. De spanbrug zal nog vervangen moeten worden, dit
staat op de agenda voor aankomend seizoen.

Vooruitkijken (2016):

De ZAP-les is omgedoopt tot Urban-gym. Al in de herfstvakantie
besloten tot splitsing van de recreatie-groep 6-8 jaar. Twee weken
geleden begonnen met ster-recreatie om meer uitdaging te bieden.
Er zijn 15 kinderen gestart.

Het bestuur kijkt terug op een druk najaar met veel helpende handen.

3. Financieel overzicht september – december 2015
De definitieve cijfers over 1 januari 2015-31 augustus 2015 zijn € 400 euro lager uitgekomen.
Dit zijn voornamelijk kleine posten, wel heeft KNGU aangegeven niet te willen betalen voor
het gebruik van de toestellen omdat dit volgens de KNGU niet de afspraak was. De post is in
de cijfers afgeboekt, maar we zijn hier over nog wel in gesprek.
De contributies voor het seizoen 2015/2016 zijn volgens de termijnen geïnd. We moeten
nog € 1.000 aan contributie van nieuwe leden ophalen om aan het begrote bedrag te komen
en dat moet te doen zijn.
Er is ruim € 9.000 opgehaald d.m.v. verkoopactiviteiten en sponsoring. Sponsoren zijn te
vinden voor een specifiek doel. Ook plaatselijke ondernemers zijn bereid activiteiten in
Breukelen te sponsoren. Voor de komende Gym-in (februari) zijn ook al 2 sponsors
gevonden.
In de cijfers is een aparte tabel van de bijdragen per verkoopactiviteit en sponsor
opgenomen.
De begroting van de kosten van de trainsters en zaalhuur is iets omhoog gesteld ivm i.v.m.
de extra lessen. Het is de bedoeling dat hier ook weer extra contributie tegen overstaat,
maar dat is voorzichtheidshalve nog niet in de de begroting bijgesteld.
We zijn er achter gekomen via de gemeente website dat gemeente Stichtse Vecht sinds 1
januari 2015 een jeugdtarief (12% lager) voor de zaalhuur heeft ingesteld en dit was niet
goed gefactureerd. Dit is met terugwerkende kracht (vanaf2015) gecorrigeerd.
De KNGU had in eerste instantie plannen om de de bondscontributie met 70% te verhogen. .
Hier hebben wij, met vele andere verenigen bezwaar tegen gemaakt. Uiteindelijk is de
verhoging als nog fors, te weten 29%.
In de cijfers is een aparte tabel opgenomen van de aangeschafte materialen en reparaties.
We hebben in het kader van de duurzaamheid geen Sinterklaas presentjes aan de kinderen
gegeven, maar in plaats daarvan materialen voor de in les gekocht. Zelfs de Sint was ook
gesponsord (Sint kwam langs, in ruil voor zijn logo op onze Facebook).

De uitgaven van materialen zijn t.l.v. het resultaat gebracht omdat het reparaties betreffen.Bij het
opmaken van de definitieve cijfers aan het einde van het seizoen zal gekeken worden, welke
materialen geactiveerd kunnen worden. Dit zal tot gevolg hebben dat het resultaat voor dit seizoen
hoger zal uitvallen.
Voor het seizoen 2015/2016 word een positief resultaat verwacht. De reserve zal uiteindelijk worden
verhoogd, uitvallen maar is nog niet voldoende voor een gezonde vereniging (de reserve is nodig om
vaste kosten en onverwachte tegenvallers te kunnen dekken).
We zijn op de goede weg, maar er is nog wel wat te doen.

4. Toetsen plannen seizoenen 2016-2018 - discussie
Virto wil haar motto “Bewegen met plezier voor iedereen in Breukelen van 2 tot 92 jaar”
meer waarmaken. De plannen zijn als volgt:
•
•
•
•
•
•

Doel zetten op iedereen in beweging: Vito wordt het beweegplatform van Breukelen
Samenwerken met sportcoördinator van Stichtse Vecht
Lidmaatschap KNGU heroverwegen (alleen turn poot?)
Aanbod uitbreiden
Meer trainers aantrekken
Events en korte cursussen voor alle doelgroepen

Samenwerking met andere dorpen is niet aan de orde.
Virto is sterk in de basisschoolleeftijd. Conditie 50+ zijn goede groepen die eventueel
uitgebouwd kunnen worden. Eventueel middels events (junior-Gym-in) doelgroep 2-4 binnen
zien te krijgen. Het risico hiervan is beperkt.
Voor de doelgroep 30-45 eventueel samenwerking zoeken met andere aanbieders. Eventueel
cursussen aanbieden mbt lenigheid/conditie.
Laagdrempelig groeien. Doel: iedereen in beweging!

Overweging contributie KNGU voor alleen turnen. Niet iedereen krijgt iets terug voor dit
lidmaatschap. Als vereniging verbreed wordt dit heroverwegen.
Turnen is belangrijke poot maar wel kijken hoe voor verschillende doelgroepen e.e.a.
aangeboden kan worden.

Discussie
Aanbod kortdurende cursussen wordt positief ontvangen. Moet wel origineel en uniek
aanbod zijn. Samen met de technische commissie zal hieraan invulling gegeven worden.
Bij het eerste event (Gym-in) waren van de aanwezigen 70% geen lid van Virto. Dit is heel
positief ontvangen.
Doelgroep 15+ is ook belangrijk, met de oudere selectie-meisjes zal hier over gesproken
worden m.b.t. hun ideeën.

RONDVRAAG
Marinus Broekhuizen vraagt zich af hoe het nu verder gaat met de sponsorcommissie. Er is
behoeft aan een derde lid. Die zal gevraagd worden middels de nieuwsbrief van Virto.
Ada Dons meldt dat bij de introductie van de Grote-club-actie de meisjes is verteld dat er
minstens 5 loten per persoon verkocht zouden kunnen worden. Deze “verplichting” wordt
niet door iedereen gewaardeerd (wanneer je € 500 contributie betaald, mag dit niet verplicht
worden!).
Dit was voornamelijk bedoeld voor de grote meiden / selectieleden.
Er is voor de richtlijn van 5 loten gekozen omdat je vereniging samen bent. Motiveren om
vereniging te zijn. Ook hierin maken vele handen licht werk. Bewustwording van leden dat de
vereniging draait d.m.v. vrijwilligers. Het uitgangspunt van de 5 loten is als volgt: 2 van
ouders, 2 van opa en oma en 1 van buurvrouw.
Arthur Dijkhuizen zegt dat de trainsters, zaalhuur en basis materiaal, betaald wordt van de
contributie en de extra dingen worden betaald van het extra geld dat binnen wordt gehaald.
De verwoording zou een volgende keer aangepast kunnen worden.
Kirsty Lippens oppert als idee om mijn de volgende Grote Clubactie een brief uit te delen
met daarop vermeld de materialen die van de vorige opbrengst(en) aangeschaft zijn.

