
Notulen: Algemene Ledenvergadering d.d. 9 september 2020 van Turnstad 
Groningen,  gehouden in kantine turnhal, Helperpark 306, te Groningen.  
Aanwezig zijn 
Leden: Wim de Graaf, Marjan Hogenberg, Tanja Mantel, Kristel Hofman, Renee Dijkstra, Ina Middelburg, 

Anneke Buisman, Esther Buisman, Monique Reinek, Gea vd Heide, Liset Jager 
Ereleden: Jan Offereins, Frits van der Heide  
Leiding: Johanna van der Velde, Minca Holman 

Lubbert, Reinoud, Ina, Evelien, Frank, Nadine en Mark  
Bestuur: Peter Koopmans, Jason van Kampen, Daniëlle Dussel, Marion Setz, Minca Holman, Dieter 

Staelens, Johanna van der Velde en Daphne Veldman als verenigingsmanager 
Afwezig met kennisgeving zijn 
Bestuur: Greetje Duinstra, Irene Thoman 
Ereleden: Roelf Stoter,  Lies Hoexum, 
Leiding: Jan Schuurman, Erzsi Sprong,  Joel van der Woude, Karianne Roorda, Maaike Buser, Sanne Sebens, Elske 

Domhof, Raymon Beihuisen, Melissa Bottema, Melissa Schut, Kirth Ramoutar, Renske Bos, Vera de Geus, 
Nicolien Alkema, Rosalie Beuker, Thomas de Hek, Luuk Tel, Inge Strating, Jessica van Zanten, Lieke 
Buurman, Emma Mollema, Lennard Knoops, Sietze Munneke, Margot Vochteloo, Sarah Boersma, Jolieke 
Bakema, ,Mirjan Meuleman, Laila Kranenborg, Jennefer Hermsen, Eline Groen en Koen Vree Egberts.  

 
 
1. Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
In 2019 zijn de verenigingen Olympia, Kracht en Vriendschap en GVAV gefuseerd tot Turnstad Groningen. 
Vanaf 1 januari 2020 is Turnstad Groningen een feit. Wij kijken fris naar de toekomst. Hier een aantal feiten 
van 2020. Per 1 januari 2020 hadden wij 1200 leden. Ruim 700 recreatieleden. Ruim 300 freerunleden. 30 
selectie jongens en 130 selectie meisjes. Wij hebben 40 personen als leiding in dienst. 2 verenigingsmanagers 
in dienst voor de lopende zaken. Er zijn een 30 tal juryleden actief. Wij hebben een les aanbod van 110 
lessen. De recreatie is erg belangrijk. Wij geven ook les in Eelde en Engelbert. De turnhal is nu al te klein. Wij 
kunnen nu niet alle lessen geven die nodig zijn. Er is een nieuwe turnhal nodig.  

       Vaststellen agenda 
 Er worden geen punten aan de agenda toegevoegd 
2. Notulen Algemene Ledenvergadering 19 april 2019 

Redactioneel: er zijn geen opmerkingen. Jason van Kampen wordt bedankt voor het opstellen van de 
notulen. Hierbij zijn de notulen goed gekeurd. 
Naar aanleiding van de notulen: Roelf Stoter durfde het niet aan om te komen. Een wetswijziging maakt het 
mogelijk zo laat in het jaar de algemene ledenvergadering te organiseren.  

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

4. Bestuursmedelingen 
Bij de verenigingsmanager Irene Thoman is baarmoederhalskanker geconstateerd. Ze is geopereerd. Er is 
optimisme over haar herstel. Jan Schuurman is weer begonnen met lesgeven. Het bestuur wordt voorgesteld. 
Ina Middelburg stopt als bestuurslid en gaat niet mee in het nieuwe bestuur.    

5. Jaarverslag 2019  
Het maken van een jaarverslag is een traditie vanuit Kracht en Vriendschap.    

6. Financieel verslag 2019 
De voorzitter van Olympia licht het financieel verslag toe. Olympia gebruikte een ander 
boekhoudprogramma. Nu gebruiken wij Jortt en hebben wij een boekhouder. 2019 is met terugwerkende 
kracht ingezet.. De kascommissie van Kracht en Vriendschap heeft de kas nog niet gecontroleerd. Het jaar 
2019 werd afgesloten met een tekort van €30.000. Het tekort is al weer weggewerkt. Er is minder contributie 
binnen gekomen. De contributie dekt net alle kosten. Het aanschaffen van de nieuwe turnkleding is 
voorgeschoten. Er is een ouder die helpt met de boekhouding. Lies Hoexum en Aad Naafs vormen de 
kascommissie vanuit Kracht en Vriendschap. Er komt nog een schriftelijk verslag van de kascommissie dan 
kan er decharge worden verleend. Het verslag van de kascommissie zal naar alle aanwezige worden gemaild. 
De aanwezigen hebben dan 14 dagen om te reageren. Daarna wordt het financieel verslag goedgekeurd en 
wordt er decharge verleend.  Het boekhoudprogramma kan nog worden aan gepast. Wij zijn financieel 
gezond. Er is een omzet van tonnen. Dat moet goed beheerd worden. De inkoopkosten zijn niet lager. De 
post reparatie en vervanging  wordt aangegeven door leiding. Bosan keurt de toestellen. Ook die van de 



gemeente. Als een toestel wordt afgekeurd dan moet er vervangen worden of gerepareerd worden. Wij 
krijgen wel een beetje korting. Er staat voor een kapitaal in de verschillende zalen. Bij de kleding hebben wij 
wel extra korting gekregen. De opbrengst van de Grote Clubactie wordt gebruikt om nieuw materiaal aan te 
schaffen. De boekhouder geeft geen goedkeuring. Er wordt wel meegekeken door de boekhouder. Ook geeft 
de boekhouder advies. De kascommissie is zwaarwegend. De kascommissie kan meekijken. Marion wordt 
bedankt voor haar toelichting en werk.   

7. Verslag kascommissie 
Het verslag van de kascommissie volgt nog. Er is geen begroting voor 2020 gemaakt. Door de fusie is het 
onzeker.  Voor 2021 wel een begroting maken.  

8. Vaststellen van de begroting 2020 
Er is geen begroting gemaakt. Het verslag volgt nog.   

9. Benoeming Kascommissie 2020 
Lies Hoexum & Ina Middelburg worden benoemd tot de kascommissie.  

10. Huldiging jubilarissen 
Wij willen weer leden van verdienste benoemen. Sommige leden hebben lang taken voor de vereniging 
uitgevoerd. Daarvoor willen wij onze waardering uitspreken. Erelid wordt je als je lang in het bestuur hebt 
gezeten en veel voor de vereniging hebt gedaan. Lid van verdienste wordt je als je veel voor de vereniging 
hebt gedaan. Er is een lijst gemaakt van personen die veel voor de vereniging hebben gedaan. Anneke en 
Esther zijn jaren lang jurylid geweest. Zij worden benoemd als lid van verdiensten. Ook Monique en Gea 
worden benoemd toe lid van verdiensten. We willen ook aan de ereleden denken. Johanna neemt afscheid 
als bestuurslid. Zij wordt ook benoemd toe lid van verdiensten. Zij heeft veel voor GVAV gedaan. 20 jaar 
heeft Ina belangrijk werk gedaan voor GVAV zij heeft heel veel verschillende dingen gedaan. Zij wordt 
benoemd tot erelid.  

11. Bestuursverkiezing 
De bestuursleden die aftreden worden gehuldigd tijdens het etentje van het bestuur. Dieter wordt benoemd 
als bestuurslid. Hij draait al een tijdje mee. Hij neemt het werk van Greetje over. En zal zich bezig houden met 
personeelszaken. Hierbij wordt er een oproep gedaan voor meer bestuursleden. Graag aanmelden.    

12. Wat verder ter tafel komt 
Sommige aanwezigen zijn aangenaam verrast. Het bestuur wordt alle goeds toegewenst. De selectie ouders 
hebben veel hulp aangeboden. Er wordt een compliment gegeven aan het bestuur. Er zijn 
voorlichtingsbijeenkomsten voor selectie ouders geweest. Een tip toelichting geven op de verplichte 
onderdelen. Op de informatieavonden voor ouders van selectieleden is er uitleg gegeven over de 
wedstrijden. Frank heeft dat voor de jongens gedaan. Het wordt voor alle groepen gedaan. Er komen 
evaluatieavonden. Er wordt gewerkt aan verbeteringen. Er komt een vervolg op de voorlichtingsavonden 
voor selectieleden. Er wordt een samenwerking opgezet met een fysio. Ook wordt er een workshop goede 
voeding georganiseerd. Verder ligt er een vraag bij de KNGU voor ondersteuning. Het is afwachten wat 
corona doet. Maar de voorlichting staat op de lijst van dingen die wij willen gaan doen. De verwachting is dat 
wij in het voorjaar hier verder mee kunnen. Er zijn lichte zorgen over de groepsgrootte. Het is soms druk in 
de turnhal. Ook wordt er gekeken naar hoeveel trainers er op een groep kinderen kan worden gezet. De 
turnhal is eigenlijk te klein. Daphne is er druk mee bezig. Er wordt geprobeerd het maximale uit de turnhal te 
halen. Er wordt en schema gemaakt hoeveel mensen er in de turnhal mogen. En wie dan kunnen trainen. De 
coronatijd maakt het moeilijk. Na de fusie zijn veel leden gebleven. Er waren weinig opzeggingen bij de 
bovenbouw. De onderbouw is gegroeid. Er wordt gekeken naar de best mogelijke oplossing voor de bezetting 
van de turnhal. Door een aantal opzeggingen is er net voldoende ruimte in de turnhal. Door de corona heeft 
het opleidingsprogramma voor de leiding stilgelegen. Er worden wel gesprekken met de leiding gevoerd over 
hun ambities en wensen. Wij proberen nog steeds een loods te vinden die geschikt is voor turnen. Er wordt 
toegelicht waarom er bepaalde keuzes zijn gemaakt. Het opleiden van assistenten gaat door. Net als het 
bieden van stageplekken. Er wordt gekeken naar extra ondersteuning van de assistenten om zo de 
betrokkenheid bij de vereniging te vergroten. Er wordt nog beleid gemaakt ter ondersteuning. Er wordt wel 
strikter omgegaan met assistenten. In sommige groepen waren er heel veel. Wij willen graag goed 
opgeleiden trainers voor de groep. Stap voor stap de doelstellingen halen. Er is veel waardering voor de 
inspanningen. Daphne nog persoonlijk bedanken. Ze heeft het fantastisch gedaan. Ze heeft veel 
werkzaamheden van Irene overgenomen. Marjet is de nieuwe verenigingsmanager.  

13. Rondvraag 
Er zijn geen rondvragen.      

14. Sluiting 
De voorzitter sluit om ca. 21.20 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.  


