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Notulen 
Algemene Leden vergadering SOS 

 
Datum: 19-5-2021 Tijd: 20.30 Locatie: Online 

 

Aanwezig: Ester Boers, Marielle Huffmeijer, Carry van Dijk, Marit van den Brand, Sem 
Eijwoudt, Ester van Geet 

 

Afwezig met afmelding: -  
Voorzitter: Ester Boers  
Notulist: Marit van den Brand  
Datum volgende vergadering: 18 mei 2022  

Agenda 

1 Opening 
2 Mededelingen 
3 Notulen ALV 2020 
4 Financieel jaarverslag 2020 
5 Verslag kascommissie 
6 Samenstellen kascommissie 2021 
7 Jaarverslag technische commissie 2020 
8 Jaarverslag activiteiten commissie 2020 
9 Voorstel contributieverhoging 
10 Corona 
11 Wijziging statuten GV SOS Goirle 
12 Bestuursverkiezing 
13 Rondvraag 
14 Sluiting 

1 Opening 

Om 20.30 wordt de vergadering geopend door de voorzitter van SOS Goirle. 

2 Mededelingen 

Geen mededelingen 

3 Notulen vergadering 2019 

Agendapunt Wie Opmerking 
  Geen opmerkingen, goedgekeurd 
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4 Financieel jaarverslag 2019 

4.1 Jaarverslag 2020 
Samenstelling bestuur waarbij Marielle Huffmeijer de penningmeester a.i. is. Ten eerste een 
kort verslag over het afgelopen jaar.  
Het resultaat is in 2020 € 6.835 positief.  

- Ondanks de corona-pandemie heeft de vereniging een positief resultaat behaald 
omdat de kosten lager zijn. Zo hebben we van de gemeente Goirle compensatie 
gekregen voor de huur van de Haspel, we hebben minder les vergoedingen uitbetaald 
aan de leiding van de lessen en het kamp en de competities zijn niet doorgegaan.  

- Echter, omdat de subsidie van de gemeente Goirle in 2020 €1.400 lager is dan in 2019, 
zou de contributie vanaf het tweede kwartaal 2020 verhoogd worden. Omdat we dat 
als bestuur niet gepast vonden in de corona-periode hebben we deze 
contributieverhoging niet doorgevoerd. De subsidie wordt afgebouwd naar € 2.100 
lager in 2021 en in 2022 zal de subsidie van de gemeente nihil zijn. Opbrengsten 
contributie zijn licht gedaald vanwege minder leden.  

- Vooruit kijkend naar 2021 en 2022 zullen we dus actie moeten ondernemen om de 
vereniging financieel stabiel te houden. Dit is dan ook de reden dat er wordt gekeken 
naar de hoogte van de contributie voor de komende jaren.   

- Het ledenaantal in 2020 is redelijk stabiel gebleven en het aantal leiding is groeiende. 
Helaas zien we wel in de ontwikkelingen in 2021 een daling, we verwachten dat dit 
weer aantrekt wanneer we volledig les kunnen geven. 

 
Het voorstel is om het positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve 
turnmaterialen. Dit is akkoord bevonden. 

5 Verslag kascommissie / 6 samenstellen kascommissie 2020 

5.1 Er heeft goedkeuring plaats gevonden door de kascommissie. 
5.2 Kascommissie 2021: Ester van Geet en Sem Eijwoudt 

6 Jaarverslag Technische commissie 2020 

7.1 Kader: 
De leiding is redelijk stabiel. Helaas is er door de Corona geen mogelijkheid geweest tot 
opleiden. Dit is wel noodzakelijk en wanneer het toe laat proberen we nieuwe leiding weer op 
te leiden. 
 
Jury: 
Op dit moment zijn er 1 TD1 jurylid en 2 TD2 juryleden binnen onze vereniging. We blijven op 
zoek naar nieuwe juryleden. De huidige juryleden hebben aangegeven weinig te kunnen doen.  
 
Lesaanbod: 
Op dit moment bieden wij de volgende soorten lessen aan in aantal uren: 

- Peutergym                       2 
- Kleuter   1 
- volwassengym  1 
- T1 groep  3          
- T2 groep  3 
- Tienerturnen                   1 
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- Talenten                           1 
- B groep                 3  
- A groep                             5 

   
7.2 Wedstrijd seizoen 2020 

Helaas zijn de wedstrijden geannuleerd vanwege de Corona-pandemie. 

8 Jaarverslag Activiteiten commissie 2020 

8.1 In 2020 zijn er helaas geen activiteiten geweest vanwege de Corona-pandemie. 

9 Voorstel contributieverhoging 

9.1 Contributieverhoging:  
De verhoging is nodig gezien de kosten en de subsidie die gaat verdwijnen. Op dit moment is de 
contributie €26,50 dit zal dus verhoogd moeten worden de komende jaren. 

- Voorstel om per 1 juli 2021 de contributie met €5 te verhogen.  
 
De verhoging is akkoord bevonden. 

10 Corona 

10.1 Helaas heeft de Corona voor verschillenden uitdagingen gezorgd binnen de vereniging. In 
één keer geen les meer, op zoek naar alternatieven. Dit heeft GHV ons geboden in 2020. 
Gelukkig hebben we weer even in de zaal mogen sporten. Helaas zaten we eind 2020 weer 
in een lockdown waardoor weer geen lessen. We hopen dat we straks weer volop vooruit 
kunnen en we de leden leuke activiteiten kunnen gaan aanbieden.  

11 Wijziging statuten GV SOS Goirle 

11.1 De statuten voor GV SOS Goirle zijn gewijzigd, dit in verband een wetswijziging. De statuten zijn 
doorgenomen en akkoord bevonden.  
 
Belangrijk punt: Er zal een continuïteit commissie moeten komen. Op het moment dat het 
bestuur uitvalt, zullen de taken worden overgenomen door deze aangewezen personen. De 
continuïteit commissie zal uit minimaal 2 personen moeten bestaan. Er zal een oproep worden 
gedaan aan leden en ouders van leden.  

12 Bestuursverkiezing 

12.1 Marit stelt zich herkiesbaar, uitslag unaniem herkozen. 

13 Rondvraag 

13.1 Er zijn geen vragen. 
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12 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering. 
Datum volgende vergadering: 18 mei 2022 
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