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Notulen 
Algemene Leden vergadering SOS 

 
Datum: 28 juni 2022 Tijd: 19.45 Locatie: De Wissel 

 

Aanwezig: Ester Boers, Marielle Huffmeijer, Carry van Dijk, Marit van den Brand, Gon 
Swinkels, Ester van Geet 

 

Afwezig met afmelding: -  
Voorzitter: Ester Boers  
Notulist: Marit van den Brand  
Datum volgende vergadering: 28 juni 2022  

Agenda 

1 Opening 
2 Mededelingen 
3 Notulen ALV 2021 
4 Financieel jaarverslag 2021 
5 Verslag kascommissie 
6 Samenstellen kascommissie 2022 
7 Jaarverslag technische commissie 2021/2022 
8 Jaarverslag activiteiten commissie 2021 
9 Voorstel contributieverhoging 
10 Corona 
11 Wijziging statuten GV SOS Goirle 
12 Bestuursverkiezing 
13 Rondvraag 
14 Sluiting 

1 Opening 

Om 19.45 wordt de vergadering geopend door de voorzitter van SOS Goirle. 

2 Mededelingen 

Geen mededelingen 

3 Notulen vergadering 2021 

Agendapunt Wie Opmerking 
  Geen opmerkingen, goedgekeurd 
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4 Financieel jaarverslag 2021 

4.1 Jaarverslag 2021 
Samenstelling bestuur waarbij Marielle Huffmeijer de penningmeester a.i. in 2021 is geweest. 
Ten eerste een kort verslag over het afgelopen jaar.  
Het resultaat is in 2021 € 16.797 positief.  

- Achterstand opgelopen ivm overstap naar nieuw ledensysteem. 
- Opvallend is het hoge resultaat. Dit komt vooral door de huur die we hebben terug 

gekregen van de gemeente. De huur hebben we terug gekregen omdat we tijdens de 
Corona pandemie geen gebruik hebben gemaakt van de huurzaal. Tevens waren de 
leiding kosten een stuk lager omdat er periodes geen lessen werden gegeven.  

- Compensatie was er vorig jaar voor de volwassenen en peuters, zij hebben geen les 
gehad en konden ook niet buiten gymmen. Daardoor is de contributie niet heel veel 
gestegen. We stijgen daar dus wel in.   

- Hogere opkomst Grote Club Actie. 
- Kamp is veel goedkoper geweest, voorheen kostte het de vereniging 2500 euro, nu 

heeft het de vereniging 99 euro gekost. Daarbij zijn de inschrijfkosten verhoogd om 
alles dekkend te houden.  

- Investeringen gedaan in opleidingen, deze post is afgelopen jaar groter geweest.  
- Het ledenaantal is iets gedaald, gestart in 2021 op 247, geëindigd in 2021 op 222. 

Wanneer we vast vooruit kijken naar 2022, dan zien we dat dit weer stabiliseert 
richting de 250 leden.  

 
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 2022 

5.1 Er heeft goedkeuring plaats gevonden door de kascommissie. 
5.2 Kascommissie 2022 nog nader te bepalen  

6 Jaarverslag Technische commissie 2021 

7.1 Kader: 
De leiding is redelijk stabiel. Halverwege het seizoen is er enkele leiding gestopt. Er is 
geïnvesteerd in nieuwe leiding. Er zijn verschillende meiden binnen de vereniging die de niveau 
2 cursus hebben afgerond en mee helpen in de lessen. Wij hopen dat zij, wanneer ze 16 jaar 
zijn, ook verder kunnen met de niveau 3 opleiding.   
 
Jury: 
Vorig jaar zijn er geen wedstrijden geweest waardoor we ook geen juryleden hebben hoeven 
leveren. Op dit moment is er nog maar 1 TD2 jurylid binnen onze vereniging. We blijven op 
zoek naar nieuwe juryleden.   
 
Lesaanbod: 

- In 2021 is de donderdag recreantenles na de zomervakantie komen te vervallen. De 
andere lessen zijn behouden, het overzicht is terug te vinden in het jaarverslag.  

  
In 2021 hebben we helaas afscheid moeten nemen van Ria Swinkels. In memoriam, een stukje 
is terug te vinden in het verslag.   
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7.2 Wedstrijd seizoen 2021 
Helaas zijn de wedstrijden geannuleerd vanwege de Corona-pandemie. 

8 Jaarverslag Activiteiten commissie 2021 

8.1 Er zijn enkele activiteiten aangeboden. Paasactiviteit, een kamp en Pietenlessen. 
Er was vorig jaar geen activiteiten commissie. 

9 Voorstel contributieverhoging 

9.1 Contributieverhoging:  
De verhoging is nodig gezien de kosten en de subsidie die is verdwenen. Ondanks dat we vorig 
jaar een positief resultaat hadden, dit is namelijk een vertekend beeld (huur teruggave en 
leiding die niet heeft lesgeven). Op dit moment is de contributie €31,50 dit zal dus verhoogd 
moeten worden de komende jaren. 

- Voorstel om per 1 juli 2022 de contributie met €5 per kwartaal te verhogen.  
 
Belangrijke noten:  

- Het bestuur kijkt naar de korting staffel die er is wanneer een lid meerdere lessen 
volgt.  

- Duidelijke uitleg geven waarom de contributie wordt verhoogd. Leden kunnen dan aan 
de bel trekken als ze het niet kunnen betalen.     

De verhoging is akkoord bevonden. 

10 Bestuursverkiezing 

12.1 - Marielle heeft aangegeven te willen stoppen, zij is gestopt sinds januari 2022. 
- Yardena heeft zich gemeld, ze is unaniem gekozen. Ze zal de rol van penningmeester 

op zich nemen. 
- Carry geeft aan dat ze ook graag wil gaan stoppen, wel pas wanneer er een vervanger 

is gevonden. 
 
Marielle heeft aangegeven zich nog wel in te willen zetten. Samen met Ester van Geet vormen 
zij de continuiteitscommissie.  

11 Rondvraag 

13.1 Er zijn geen vragen. 

12 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering. 
Datum volgende vergadering: 17 mei 2023 
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