Notulen 108de Algemene Ledenvergadering
(21-02-2022)

1. Opening
De voorzitter Jaco Cornelissen opent de vergadering in de Hof van Minemeu (25 personen
waaronder de erevoorzitter en een erelid) en voor de 9 deelnemers via Teams en heet
iedereen van harte welkom. Fijn deze opkomst.
2. Mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken en/of mededelingen.
3. Vaststelling agenda
Er zijn geen aanvullingen op de agenda.
4. Goedkeuring notulen ledenvergadering d.d. 31 mei 2021
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen van de vorige ledenvergadering. De notulen
worden goedgekeurd.
5. Verslag kascontrolecommissie
De kascommissie bestond uit de heer H.R. van Isselmuden en Joyce Hazelof. Tijdens de
kascontrole op 19-02-2022 hebben zij de stukken beoordeeld. In algemene zin is de
administratie op overzichtelijke wijze uitgevoerd; de beoordeelde boekingen waren
inzichtelijk en zijn op juiste wijze verantwoord; de in het financieel verslag van 2021
gepresenteerde cijfers van de banksaldi stemmen overeen met de ons ter inzage verstrekte
gegevens van bankafschriften.
Het verslag van de kascontrole wordt nog toegevoegd aan het jaarverslag. Bij deze weg
bedanken wij de kascommissie voor hun inzet! Op een later moment in 2022 zullen we een
verzoek doen voor kascontrolecommissie 2022.
Helaas waren er op het persoonlijk vlak spanningen rond de controle. De heer H.R. van
Isselmuden heeft het verzoek gedaan om geroyeerd te worden in de ledenvergadering, in
aanwezigheid van de erevoorzitter en de nieuw benoemde voorzitter. Het verzoek om
royement is aangehouden, mede vanuit de visie dat bestuursleden van voorbijgaande aard
zijn en dat ereleden voor altijd bij de vereniging horen. Hans van Zetten zal als voorzitter
graag kijken of de heer H.R. van Isselmuden als erelid behouden kan blijven voor Sparta.
6. Resultaat 2021 en vaststellen verslag 2021 penningmeester
Penningmeester Robert Jongman (vanaf september 2021 de vervanger van Chris van Iersel)
licht het resultaat 2021 toe (bladzijde 8 en 9).
De corona crisis heeft forse impact gehad op de vereniging. We hebben veel leden verloren
(ruim 250), ondanks het aanbieden van alternatieve lessen in de buitenlucht. Er zijn ook

nieuwe leden toegetreden, per saldo 170. We hebben waar mogelijk gebruik gemaakt van
de steunmaatregelen en huurreductie en dit ook vertaald naar in aanpassing van de
contributie in perioden dat er geen les gegeven kon worden.
Vanwege de onduidelijke vooruitzichten in 2022 wordt voorgesteld om geen contributieverhoging door te voeren. De afgelopen jaren is de korting bij meer uren afgebouwd. Ook
daarbij, net als in 2020, pas op de plaats.
Ondanks een zwaar jaar heeft Sparta 2021 positief afgesloten. Gelukkig melden zich weer
nieuwe leden. Forse uitdaging om weer te groeien.
Het was een zwaar jaar met scherpe corona maatregelen, derhalve een groot compliment
aan iedereen die les heeft moeten geven!
Er zijn geen op- of aanmerkingen. De jaarcijfers 2021 zijn vastgesteld.
Aan het bestuur wordt decharge verleend voor het in 2021 gevoerde beleid.
7. Vaststellen begroting 2022
Robert licht de begroting 2022 toe.
Er zijn geen op- of aanmerkingen, derhalve vaststelling begroting 2022.
8. Verslag secretaris
Het verslag van de secretaris is toegelicht door Jaco.
a) Beleidsmedewerker is René Linthuis ten behoeve van het sportbeleid.
b) Grote Clubactie: 3 afdelingen hebben actief deelgenomen.
c) Bestuur en coördinatoren: In 2021 afscheid genomen van Chris van Iersel
(penningmeester), Wout Bremen (turnen) en in 2020 van Petra Boeve (trampoline). We
bedanken hen hartelijk voor hun geweldige inzet voor de vereniging.
d) Stagiaires Landstede en Sparta Ermelo: nvt
e) Langjarige subsidie Gemeente Ermelo: B&W besloot om 2 trampolines uit de
gemeentelijke sportinfrastructuur in de Wethouder Balverszaal te vervangen in 2022.
Deze vervanging is nu structureel vastgelegd (iedere 6 jaar).
f) Nieuwe sportaccommodatie Ermelo: Het besluit tot bouw is in 2021 genomen en het
bestemmingsplan is goedgekeurd. We hopen dat voor de verkiezingen in maart het
besluit over de sporthal definitief is. Oplevering eind 2023. We verwachten dan een
ledengroei. Van de 4 zalen is er 1 zaal ten behoeve van Sparta. We zijn bezig om dans
ook een vaste plek te laten krijgen in de nieuwe sporthal en dat andere verenigingen dan
eventueel moeten uitwijken naar een andere locatie. In het nieuwe sportcentrum is een
kantine aanwezig.
Er zijn geen op- of aanmerkingen. Het verslag is vastgesteld.
9. Vaststellen afdelingsverslagen
De afdelingsverslagen worden goedgekeurd met dank aan Renske en Alice die input hebben
geleverd. Het ontbrekende verslag turnen is aandachtspunt voor 2022. De functie
coördinator turnen wordt sinds oktober verzorgd door Jolien Hoeve en Jowieke Schraven.

10. Aftreedschema
In het verslag staat beschreven dat de functies coördinator freerunnen, coördinator vitaal
50+ en ledenadministratie vacant staan. Vitaal 50+ wordt momenteel verzorgd door
Kimberly Schotsman. Er heeft een kandidaat zich gemeld voor de ledenadministratie, waar
we mee in gesprek gaan. Renske zal het nieuwe ledenadministratiesysteem inrichten en
daarna overdragen aan haar vervanger. Renske heeft een pittige periode achter de rug
inzake hele vervelende berichtjes/mailtjes n.a.v. de vastgestelde coronamaatregelen.
Bedankt voor de inzet!
11. Benoeming kandidaat voorzitter Hans van Zetten en vice-voorzitter Jaco Cornelissen
Na een aantal gesprekken in de afgelopen periode door (een delegatie van) het bestuur en
coördinatoren heeft Hans van Zetten besloten zich kandidaat te stellen voor het
voorzitterschap van onze vereniging voor 3 jaar. Hans is voorgedragen door een aantal
leden. In deze fase van nieuwe sportcentrum is het goed om een inhoudelijk deskundige in
huis te hebben.
Hans stelt zich persoonlijk voor (zie ook info in mail aankondiging ALV d.d. 01-02-2022).
Zijn doelstellingen zijn o.a.:
- revitaliseren (in 2019 550 leden); voorbereiden op nieuw sporthal inclusief danszaal;
- Sparta op 1 locatie betekent organisatorische verbeteringen doorvoeren cq
operationele processen aanpassen;
- in 2024/2025 toestroom nieuwe leden (doel 750 of meer), maar eerst de huidige
groepen groter maken;
- uitdagende evenementen voor heel Sparta.
In 2022 zal een plan van aanpak opgesteld worden binnen het bestuur t.a.v. ledenwerving cq
ledenbinding.
Tijdens dit overleg is Hans van Zetten formeel benoemd en zal Jaco Cornelissen terugtreden
als voorzitter. We zijn blij dat Hans van Zetten zich kandidaat heeft gesteld. Jaco Cornelissen
zal tot eind 2022 beschikbaar zijn als vice-voorzitter voor overdragen/ondersteuning Sparta
aangelegenheden.
Er zijn geen op- of aanmerkingen. De mensen in de zaal en digitaal steken allen hun hand
omhoog voor akkoord en benoemen Hans van Zetten als bestuurslid en nieuwe voorzitter!
Jaco Cornelissen wenst Hans van Zetten veel succes. Hij kijkt terug op een periode waarin
Corona veel invloed heeft gehad op de vereniging en op trainers en bestuur.
Na een zoektocht van ruim 3 jaar kunnen we het goede nieuws delen dat wij een nieuwe
secretaris hebben gevonden! Christine Brouwer-Kooijmans, lid van de dames recreatie
afdeling dans, gaat deze taak op zich nemen. Christine stelt zich persoonlijk voor (zie ook
info in mail nieuwe secretaris d.d. 20-02-2022). Christine is officieel benoemd als bestuurslid
met de functie secretaris.
12. Vacatures
De vacature voor coördinator freerunnen is nog vacant.
13. Rondvraag
Geen verdere punten voor de rondvraag.
14. Sluiting

Jaco bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng en aanwezigheid.

