
Notulen: Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering d.d. 19 april 2019 van C.S.V. Kracht 
en Vriendschap, gehouden in kantine turnhal, Helperpark 306, te Groningen.  
Aanwezig zijn 
Leden: Thea Hoefnagel, Aad Naafs, Marije Vonck, Valentijn, Tanja Mantel, Desiree Verbeek, Mark 

Mollema  
Ereleden: Lies Hoexum, Frits van der Heide  
Leiding: Lubbert de Jonge, Laila Kranenborg 
Bestuur: Will Hoeijmakers, Peter Koopmans, Jason van Kampen, Daphne Veldman, Daniëlle Dussel, Marion 

Setz, Minca Holman 
Afwezig met kennisgeving zijn 
Bestuur: Geertje Duinstra 
Ereleden: Roelf Stoter,  Jan Offereins, 
Leiding: Jan Schuurman, Erzsi Sprong,  Dave Bol, Rick Abbas,  Suzan van Houten-Wesseling,  Ella Welling, Jelle Klont, 

Marjan van der Zee, Paul Tondera,  Dave Bol, Yanissa Neef, Elien Wolke, Joel van der Woude, Karianne 
Roorda, Maaike Buser, Minca Holman, Sanne Sebens, Priscilla Wieringa, Elske Domhof, Raymon Beihuisen, 
Wouter Snoek. Yvon Schreuders, Marjan Hogenberg, Melissa Bottema, Melissa Schut, Mark Mollema, Kirth 
Ramoutar, Frank Nederhoed, Evelien Dingshoff, Renske Bos, Vera de Geus, Nicolien Alkema, Rosalie 
Beuker, Nynke Bock, Thomas de Hek en Koen Vree Egberts.  

 
 
1. Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Met name de aanwezige ereleden, Bestuur, 
leiding en leden. De voorzitter laat ons foto’s zien van de Notere Dame en AJAX. Deze gebeurtenissen 
verbindt mensen. Zo zorgt de turnhal voor binding tussen KV en Olympia. Er worden wat cijfers van de 
vereniging gepresenteerd. Zo is KV opgericht in 1904. Wij hebben nu 1166 leden. Het jaar zijn wij gestart met 
927 leden. Het bestuur bestaat uit 8 leden. Ook hebben wij een verenigingsmanager, 4 ereleden, 12 
juryleden en 32 leiding/assistenten.     

       Vaststellen agenda 
 Er is geen behoefte de agenda te wijzigen of punten toe te voegen. Bij deze is de agenda vastgesteld. 
 Mededeling van huishoudelijke aard: Graag vragen voor de rondvraag in de pauze melden bij de voorzitter. 
2. Notulen Algemene Ledenvergadering 18 april 2018 

Redactionele: er zijn geen opmerkingen. Jason van Kampen wordt bedankt voor het opstellen van de 
notulen.  
Na aanleiding van de notulen: Mark Mollema loopt stage bij KV. Hij gaat onder andere de wedstrijden 
organiseren in de turnhal. De selectieleden vormen een bron van potentiele vrijwilligers om te helpen bij de 
wedstrijden. Bedankt Mark voor je inzet voor de vereniging. Ga zo door. Hierbij worden de notulen 
vastgesteld. 

3. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken voor de vergadering.  

4. Bestuursmedelingen 
Er zijn geen bestursmededelingen.       

5. Jaarverslag 2018  
Er zijn een paar wijzigingen in het lesaanbod aangebracht. Zo is na jaren de trimgroep opgeheven. Op het 
eind waren er nog maar 5 leden. Te weinig om de groep voort te zetten. Met pijn in ons hard hebben wij 
afscheid moeten nemen van zeer trouwe leden. De groep ban Margot Vochteloo in Hoogkerk en de 
peutergym in de Agaatstraat zijn opgeheven. Ook hebben wij de dans afgestoten. Er wordt steeds meer 
samengewerkt tussen GVAV, Olympia en KV. Het is de bedoeling dat wij 1 verenging gaan worden. De turnhal 
kan dan effectiever worden ingedeeld. De bedoeling is turntalent goed te kunnen begeleiden. De ca. 400 
leden van GVAV sluiten zich aan bij KV. De breedte sport geeft mogelijkheden om te investeren in turntalent. 
Er zijn goede resultaten behaald bij de wedstrijden. Door een aantal turners/turnsters mocht meegedaan 
worden aan de landelijke wedstrijden in AHOY. De resultaten van de wedstrijden worden zo snel mogelijk 
gepubliceerd op de web site van KV, De survival ging niet door. Mogelijk wordt in juni in samenwerking met 
Zernike nog een survival georganiseerd. De grote club actie heeft tussen de 7000 en 8000 euro opgebracht. 
Dat is een heel mooi resultaat. Ook het kamp is niet door gegaan. De drukke werkzaamheden voor de turnhal 
is een van de oorzaken. Ook het grote aantal recreatie leden dat meegaan speelde een rol. Het is simpel weg 
te groot geworden. Er wordt nagedacht over een alternatief. De financiën was een grote klus. Jason van 
Kampen wordt bedankt voor het jaarverslag.    



6. Financieel verslag 2018 
Het financiële jaar 2018 is afgerond door Marije Vonck. Marije Vonck is gestopt als penningmeester. Thea 
Hoefnagel heeft het financieel jaarverslag gemaakt. Bedankt voor de inspanning Thea Hoefnagel en Marije 
Vonck. De post materialen is bijzonder. Op de balans staat materiaal als bezittingen. € 300 afgewaardeerd. 
De materialen moet zijn €9000 in plats van €12000. Door het toenemende aantal leden zijn de inkomsten van 
de contributie hoger dan gepland. De post van uitgaven trainers is hoger door toename aantal trainers en 
verenigingsmanager. De meeste trainers worden betaald via het arbeidsloket. Er is een positief resultaat 
geboekt. Bondscontributie moet per lis worden afgedragen aan de KNGU. De bondscontributie zit bij de 
contributie in. Het gaat rechtstreeks naar de KNGU. De KNGU betaalt van de bondscontributie opleidingen 
tot trainer en juryleden. Ook hebben wij ondersteuning vanuit de KNGU gehad bij de totstandkoming van de 
turnhal. De KNGU stelt tegen een vergoeding bij landelijke wedstrijden een container met toestellen 
beschikbaar. De KNGU contributie wordt per kwartaal geïnd. Er is een inhaalslag geweest om de 
achterstanden in contributie over 2018 alsnog te incasseren. Er zijn verschillende belrondes geweest. Er zijn 
ca. 25 personen met betalingsachterstanden. Op het totaal aantal leden valt dat nog mee. De automatische 
incasso gaat via digimembers. Er is een herinneringsbeleid. Na 2 herinneringen kan een incassobureau 
worden ingeschakeld. Er is veel te winnen als de communicatie met de leiding verbeterd wordt. Thea 
Hoefnagel en Marije Vonck bedank voor jullie inspanningen.       

7. Verslag kascommissie 
Het controleren was heel veel werk. Er zijn wel 20 rekeningen per zaal. Er wordt gewerkt met Exact. Je kan 
zien of een led betaald heeft. De lijst van materialen zat niet bij het jaarverslag. Er zijn minder contributie 
achterstanden. Er is minder contant geld. Bij de wedstrijden worden de juryleden nog wel contant betaald. 
De financiën zien er goed uit. De basis is goed. Er wordt decharge verleent aan de penningmeester.  
Na 2012 zijn er nog toestellen aangeschaft. Wat is oud en waar is er op afgeschreven. Er moet een lijst 
komen van welke materialen waar staat en hoe oud die zijn. Ook noteren wat er is afgeschreven op de 
materialen. Overwegen een ander boekhoudprogramma aan te schaffen. De koppeling met digimembers 
werkt niet. Thea Hoefnagel en Marion Setz kijken naar een alternatief. Exact is heel bewerkelijk. Het 
contributie bedrag komt uit digimembers. De contributie meer splitsen. Er zit meer in de contributie. Er moet 
uitgezocht worden hoe de extra uitbetalingen gaan. Er beleid op gaan voeren. Het beter inzichtelijk maken. 
De contracten uitzoeken. Dank Arnold Zeevat  en Aad Naafs voor het controleren van de kas. Aad Naafs wil 
wel adviseren.   

8. Vaststellen van de begroting 2019 
De huren zijn toegenomen door de turnhal. Irene Thornman heeft de spookleden er uitgehaald. De 
verenigingsmanager heeft veel werk verzet. De begroting wordt vastgesteld. Thea Hoefnagel wordt bedankt 
voor haar hulp. De vorige penningmeester Marije Vonck wordt bedankt voor haar werk van de afgelopen 
jaren.   

9. Benoeming Kascommissie 2019 
De voorzitter bedankt de kascommissie voor hun inzet.  Aad Naafs en Lies Hoexum worden benoemd als 
kascommissie. 

10. Huldiging jubilarissen 
Valentijn is 10 jaar lid. Blij dat je zolang lid bent. Vooral voor jongens is dat uitzonderlijk. 
Desiree Verbeek assisteert al jaren bij de Canadalaan  en is 10 jaar lid. 
Sarah Verheijen is 10 jaar lid. De voorzitter huldigt de jubilarissen.  

11. Bestuursverkiezing 
Daniëlle Dussel stopt met de ledenadministratie. Dat is erg jammer. Daniëlle blijft wel jurylid. Will 
Hoeijmakers stopt als bestuurslid. Ze organiseert in 2019 misschien nog wel de Grote Club Actie. Marion Setz 
de voorzitter van Olympia wordt de nieuwe penningmeester. Minca Holman neemt de ledenadministratie op 
zich. Peter Kookmans voelt nog veel verbondenheid met de vereniging en blijft nog als voorzitter.   

12. Wat verder ter tafel komt 
Frits van der Heide spreek zijn waardering uit voor het bestuur. KV kent een lange geschiedenis. Hij herinnert 
zich nog goed de mooie uitvoeringen in de Harmonie. Het is een grote eer hier bij te mogen zijn.   

13. Rondvraag 
Lubbert de Jonge vraagt hoe het zit met de aansprakelijkheidsverzekering. Er is een 
aansprakelijkheidsverzekering via de bond. Er wordt nog uitgezocht welke voorwaarden hier aan verbonden 
zijn.      

14. Sluiting 
De voorzitter sluit om ca. 22.15 uur de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst en bijdrage. 
De voorzitter spreek de wens uit dat volgend jaar de jaarvergadering druk bezocht wordt.  


