
 
 

Notulen 109de Algemene Ledenvergadering  
(13-02-2023) 

 

1. Welkom door de voorzitter 

Voorzitter Hans van Zetten verwelkomt even na 20:00 uur leden en vertegenwoordigers van 

jeugdleden op de 109de Jaarvergadering van de vereniging. Hij noemt de namen van de 

bestuursleden en hun functie. Daarna stelt elke deelnemer aan de ALV zich voor met het 

noemen van naam en verbondenheid met Sparta.  

 

2. Mededelingen 

Bericht van verhindering is ontvangen van de leden Rhodé Schalk, Marlon Japenga, Joyce 

Hazelof, Jowieke Schraven, Christine Schuurkamp, Carin de Rook – van den Heuvel, de 

ereleden Hans van Isselmuden, Marjo Koerten - van Diermen, Jacqueline de Ruiter en de 

erevoorzitter Wout Roelofs.  

De trainers Alice Linthuis, Tessa de la Parra en Sandra Rakhorst komen (na afronding van hun 

trampoline-les) wat later binnen. Het aantal deelnemende leden komt daarmee op 25. Alle 

onderliggende stukken voor deze ALV staan op de website onder het kopje vereniging. 

 

3. Vaststellen van de agenda 

De ledenvergadering stelt concept agenda ongewijzigd vast.  

 

4. Vaststellen van Notulen ALV 21-02-2022 

De ledenvergadering stelt de concept Notulen van de gehouden ALV op 21 februari 2022 

ongewijzigd vast. De voorzitter dankt mevrouw Cornelissen voor de samenstelling.  

 

5. Presentatie Bestuurlijk en sporttechnisch Jaarverslag van de vereniging 2022 

De voorzitter verwijst naar het schriftelijk Jaarverslag op de website en licht de volgende 

punten toe:  

• Invloed van coronajaren 2020 en 2021 op aantal leden: van 550 naar 371.  

• Versterking Bestuur: van 3 naar 5 leden. 

• Centralisatie van Sparta in Sportcentrum Zanderij wordt begin 2024 verwacht. Er zijn 

nog geen contracten getekend. 100% zekerheid omtrent alle-activiteiten-onder-één-

dak is er nog niet. Dit is wel het ultieme doel en historische kans voor Sparta.  

• Interne en externe communicatie is sterk verbeterd: alle lesgevers op de website, 

tweemaandelijkse uitgifte van De Spartaan naar alle leden en relaties, uitgifte van de 

Kaderbrief (wanneer nodig) naar lesgevers en vrijwilligers. 

• Ledenadministratie door vrijwilligers is eind 2022 uitbesteed. 

• Vrouwelijke + manlijke Vertrouwenscontactpersoon (VCP). 

• Ontwerp nieuwe verenigingsstatuten. 

• Materialen vervangen en toegevoegd ten behoeve van afdelingen 

Trampolinespringen, Turnen en Dans.   

• Ledenwerfacties gehouden in september tijdens Nationale Sportweek en in oktober 

tijdens herfstvakantie. GYMSPORT = GOUD! IN 50 JAAR ERMELO ZELFSTANDIG leidt tot 

ledengroei en uitbreiding van lesgroepen. Ledenstand per  31 december 2022 is 477.  



• Belang van kaderscholing: een lesassistent toevoegen aan de lesgever van lesgroepen 

of selectiegroepen. Kleine uurvergoeding (beter lesassistent bij Sparta dan vakkenvuller 

bij albert Heijn).  

• De Grote Clubactie heeft veel geld opgeleverd. Wordt verdeeld onder afdelingen. 

 

Vervolgens wordt de sporttechnische delen van het Jaarverslag 2022 toegelicht door:   

• Bianca Hazeleger – coördinator Afdeling Dans. Nadruk op mutaties in lesgevers, goede 

samenwerking en vele vrijwilligers. 

• Alice Linthuis – hoofdcoach Afdeling Trampolinespringen. Nadruk op opleiding van 

nieuw kader en bijscholingen van huidig kader, Dutch Trampoline Academy (DTA), 

uitbreiding lesgroepen voor nieuwe leden, clubkampioenschappen, regionale, 

nationale en internationale wedstrijdresultaten. 

• Sandra Rakhorst – hoofcoach Afdeling Gym & Turnen. Nadruk op Fundamentals voor 

onderbouw, assistenten in opleiding, vele wedstrijden en de resultaten, 

clubkampioenschappen, uitbreiding lesgroepen voor nieuwe leden, dringende 

behoefte aan extra lesgever voor gym & turnen. 

• Kimberley Schotsman – coördinator Afdeling Freerunnen. Uitbreiding met een extra 

lesgroep. Voor de 1e keer clubkampioenschappen gehouden.  

De afdelingen kunnen terugzien op een goed gymsportjaar.  

De voorzitter dankt de kaderleden die een bijdrage hebben geleverd aan het Jaarverslag. 

 

6. Verslag en advies van de Kascommissie  

De Kascommissie onderzoekt namens de Ledenvergadering het financieel beheer door de 

penningmeester, de rechtmatigheid van uitgaven en de juiste weergave in het Financieel 

verslag 2022. Vervolgens adviseert de Kascommissie de ALV. Voorzitter Hans van Zetten leest 

het ondertekende Verslag van de Kascommissie voor:   

 

   



7. Bespreking en vaststelling Financieel Jaarverslag 2022 

Penningmeester Robert Jongman geeft een toelichting op de Resultaten 2022. Door 

succesvolle ledenwerfacties meer contributie-opbrengsten, maar daardoor ook meer 

uitgaven voor KNGU-contributies,  zaalhuur en kosten voor lesgevers. De verhoogde 

bestuurskosten worden vooral veroorzaakt door het uitbesteden van de ledenadministratie en 

aanschaf van  het registratie- en communicatiesysteem Club-assistent. Per 1 januari 2023 is 

Club-assistent volledig operationeel. Bestuursleden en afdelingscoördinatoren zijn onbezoldigd 

vrijwilligers en bestuursvergaderingen vinden zonder kosten bij de voorzitter thuis plaats.       

 

Vervolgens licht de penningmeester de Balans per 31 december 2022 toe. Debet vaste en 

vlottende activa: door de mutaties in het beheer van de ledenadministratie heeft de 

debiteurenadministratie achterstand opgelopen. Dat dient in 2023 te worden geïnd. Credit 

reserves en schulden: Sparta reserveert al jaren voor de intrede in het nieuwe Sportcentrum 

Zanderij. En de opbrengst van de Grote Clubactie dient nog over de afdelingen te worden 

verdeeld.  

 

De ledenvergadering volgt het advies van de Kascommissie, stelt het Financieel Jaarverslag 

2022 vast en dechargeert de penningmeester voor het financieel beheer en het Bestuur voor 

het financieel beleid.  

 

8. Vaststelling samenstelling Kascommissie 2023 

De voorzitter dankt de Kascommissie 2022 voor het geleverde werk. Op voorstel van het Bestuur 

benoemt de ledenvergadering in de Kascommissie 2023 tot lid: Arjen van vliet en Harald 

Wolkenfelt. Tot reserve-lid wordt benoemd: Ilse Wolkenfelt. Allen aanvaarden hun benoeming.   

 

9. Bespreking en vaststelling contributies 2023 

Vicevoorzitter Jaco Cornelissen licht het contributievoorstel toe. In de coronajaren 2021 en 

2022 zijn de contributies ongewijzigd gebleven. In 2023 wordt een generieke verhoging van 

enkele procenten voorgesteld. Tevens is de kortingsregeling voor sporters die meer uren per 

week trainen (in lijn met een eerder besluit van de ledenvergadering) afgebouwd. De 

materialen zijn in 2022 deels vervangen door een eenmalige schenking. We moeten wel 

rekening houden met vervangingen in 2023 uit eigen middelen. Daarnaast dienen de 

salarissen en vergoedingen van lesgevers te worden verhoogd. Dit is in beide coronajaren niet 

gebeurd. Dit alles wordt voldaan vanuit (de verhoging van) de contributie.  

Het Bestuur stelt tevens voor om de contributie niet meer per kwartaal te incasseren, maar in 

10 termijnen van een maand, dus niet in zomermaanden juli en augustus. Het voornemen is 

over de maanden januari en februari de incasso in de 2e helft van februari te laten 

plaatsvinden.  

De ledenvergadering keurt de contributies voor 2023 goed, alsmede de veranderde 

incassering.  

 

De vraag wordt gesteld hoe te handelen bij een (talentvol) jeugdlid dat niet in staat is de 

contributie te betalen voor deelneming aan een lesgroep of selectietrainingen. Kan een 

solidariteitsfonds van de vereniging daarin uitkomst bieden?  

Antwoord: Jeugdsportfonds betaalt maximaal € 275 per kind per 12 maanden aan Sparta voor 

gezinnen die de contributie niet kunnen betalen. Daarmee kan aan een lesgroep (maximaal 

1,5 uur per week) worden deelgenomen en de KNGU contributie worden betaald. Wordt zo’n 

jeugdlid vanwege talent toegelaten tot een selectiegroep, dan wordt nu de extra contributie 

van dat jeugdlid niet geïnd. Voor Oekraïense vluchtelingen geldt een vrijstelling van KNGU- en 

verenigingscontributie. Sparta is geen sociale instelling maar wel sociaal, stelt de voorzitter. Het 

Bestuur beslist nu per geval. Te overwegen is om sociale regelingen vast te leggen in het te 

ontwerpen Huishoudelijk Reglement van de vereniging.  

 

10. Bespreking en vaststelling Begroting 2023 

Penningmeester Robert Jongman geeft toelichting op de voorgestelde Begroting 2023. Deze 

is aan de inkomstenkant gebaseerd op verdere ledengroei en de zojuist vastgestelde 

contributies. Aan de uitgavenkant staan daar verhoogde uitgaven tegenover aan 



Bondscontributies, salarissen en vergoeding leiding (inbegrepen 5% opslag) en aan zaalhuur. 

De penningmeester presenteert een nagenoeg sluitende begroting, die de goedkeuring krijgt 

van de ledenvergadering.  

 

11. Bespreking en vaststelling nieuwe Statuten 

De voorzitter leidt het onderwerp in met het voorlezen van het handgeschreven Reglement 

van 5 oktober 1916. Secretaris Christine Brouwer-Kooijmans licht toe waarom het Bestuur 

nieuwe Statuten voorstelt. De huidige Statuten dateren van 1979 en zijn verouderd en niet meer 

in lijn met de richtlijnen van de KNGU en landelijke wetgeving. Reden om de Statuten te 

actualiseren en toekomstbestendig te maken. In de nieuwe Staten is meer uitleg gegeven over 

de bevoegdheden en verplichtingen van het Bestuur. Ook is er meer duidelijkheid over de 

bevoegdheden van de algemene ledenvergadering. Bijvoorbeeld het aantal stemmen dat 

nodig is voor een besluit, hoe de jaarvergadering bijeen te roepen, binnen welke termijn, et 

cetera. Nieuw is ook de continuïteitscommissie, die in actie komt als het gehele bestuur niet 

kan besturen (bij belet). De ALV wijst de leden van deze commissie aan. Aan de 

Ledenvergadering wordt voorgesteld de afdelingscoördinatoren functioneel te benoemen in 

de continuïteitscommissie. De uitwerking van de regelingen komt in het Huishoudelijk 

Reglement. Dit Reglement wordt komend jaar opgesteld en zal in 2024 aan de ALV ter 

besluitvorming worden voorgelegd.  

De ALV is unaniem akkoord met de nieuwe Statuten. De volgende stap is dat het Bestuur de 

nieuwe Statuten laat passeren bij de notaris.  

 

12. Bestuurssamenstelling 

Reglementair aftredend en herkiesbaar is vicevoorzitter Jaco Cornelissen. Na 9 jaar bestuurslid 

stelt Jaco zich voor de laatste maal herkiesbaar. Met een warm applaus wordt Jaco 

Cornelissen herbenoemd.  

Het Bestuur heeft uitbreiding nodig met een 6e lid belast met personeelszaken (HR) en stelt als 

kandidaat Kirsten Hoornweg, moeder van 2 jeugdleden. Kirsten is geïntroduceerd in De 

Spartaan van december 2022. Ook Kirsten wordt benoemd met een warm applaus. Voorzitter 

verwelkomt Kirsten Hoornweg, die plaatsneemt achter de bestuurstafel.  

Vraag vanuit de ledenvergadering: Het Bestuur bestaat nu uit een even aantal leden. Is dat 

handig? Wat als de stemmen staken?  

Antwoord van het Bestuur: we nemen besluiten in consensus. Mocht het wel tot gelijke 

stemmen komen, dan wordt er een oplossing gezocht. We zullen dit opnemen in het te 

ontwerpen Huishoudelijk Reglement.  

 

13. Verenigingsdoelen 2023 

Alvorens over te gaan tot de rondvraag formuleert de voorzitter de verenigingsdoelen voor 

2023. Deze zijn: 

1) Sparta verder revitaliseren tot 550 leden (waarmee we de coronacrisis ingingen) 

2) Nieuw kaderlid aantrekken voor gym en turnen 

3) Voorbereiden op centralisering van alle activiteiten onder één dak (Zanderij) 

4) Alle procedures vastleggen in het Huishoudelijk Reglement voor volgende ALV 

5) Veel en uitbundig gymsportplezier genereren in alle lessen, wedstrijden en 

demonstraties.  

 

14. Rondvraag 

Erelid Bertha Hoeve-Smit vraagt of Sparta deelneemt aan de Wereld Gymnaestrada, die in 

deze zomer in Amsterdam plaatsvindt. Zij heeft als leiding van een Sparta-delegatie in 1991 

aan deelgenomen, vertelt over de massale groepsoefening in het Olympisch Stadion van Leny 

Lens en kijkt daar met veel plezier op terug.  

Antwoord van de voorzitter: Neen helaas geen Sparta deelneming dit jaar. Sparta heeft na de 

lockdowns door corona vanaf februari 2022 alle energie en aandacht nodig gehad om weer 

een volledig lesrooster te realiseren, deel te nemen aan lokale, regionale, nationale en 

internationale wedstrijden, alsmede aan demonstraties in Ermelo en de regio. De Wereld 

Gymnaestrada in Amsterdam vindt plaats in week 31. Aanbevolen wordt deze te bezoeken.  

 



15. Sluiting 

De voorzitter dankt alle leden voor hun deelneming aan de 109de Algemene 

Ledenvergadering, de goede onderlinge sfeer en nodigt de leden uit voor een borrel met 

bitterballen in de foyer van het HUIS VAN ERMELO.  

 

Ermelo, 20 februari 2023 

 

Christine Brouwer-Kooijmans    Hans van Zetten 

secretaris        voorzitter 

  

 


