
Notulen van de algemene ledenvergadering van 29 september 2020 in het “Hurns Kerkje” te 
Hurwenen 

 

Aanwezige bestuursleden: Hennie ter Heege, Martha van Drunen, Anne-Marie Juijn, Wanda de 
Gooijert, Mecheline van Heck 

Aanwezige Leiding: Erik, Bas, Charlene 

Nieuwe voorzitter: Guido Vlek 

Aanwezige leden/ouders van leden: 10 

 

Opening: 

Voorzitter Hennie ter Heege heet iedereen van harte welkom op deze uitgestelde ledenvergadering. 
In maart kon het niet doorgaan vanwege corona, wij moesten ook stoppen met alle lessen in de 
gymzaal. Wij zijn daarom buiten gymlessen gaan geven, alleen volleybal en de ouder- en peutergym 
hebben helemaal stil gelegen. 

 

Notulen van de algemene ledenvergadering van 2019: 

Martha leest de notulen voor, er zijn 2 opmerkingen. 

- Statuten en huishoudelijk regelement worden goedgekeurd en aangenomen door het 
bestuur, de goedkeuring door de vergadering staat voor vandaag op de agenda 

- De contributie zou per 01-01-2020 verhoogd worden, door corona was dat niet mogelijk. Ook 
dat staat vandaag op de agenda 

De notulen worden goedgekeurd. 

 

Jaarverslag penningmeester/accountant 2019: 

Anne-Marie licht de winst- en verliesrekening over 2019 toe. 

We hebben een negatief resultaat van € 8.507,--  

Oorzaken zijn: 

- Extra afschrijving op nieuwe materialen 
- Het lidmaatschap van de jeugdleden op de KNGU  

We leveren ieder jaar in op ons kapitaal, daarom is een contributieverhoging noodzakelijk 

De winst- en verliesrekening wordt goedgekeurd 

 

Begroting voor 2020: 

In januari is de begroting gemaakt voor 2020. Door corona komt daar niet veel van terecht, we 
hebben een kwartaal geen contributie kunnen innen voor de volleybal en de ouder- en peutergym.  
Wel hebben we van de overheid eenmalig € 4.000,-- ontvangen. Om onze financiële situatie te 
versterken, hebben we ons bij de gemeente opgegeven om vuil te prikken langs de Maas- en 



Waaloevers.  We hebben bij de Coop een aanvraag ingediend om in aanmerking te komen voor de 
lege flessenactie. 

   

Contributieverhoging per 01-10-2020: 

Het lidmaatschap van de KNGU voor jeugdleden bedraagt € 5,50 per kwartaal, dit bedrag wordt bij 
de jeugdleden in de contributie verrekend. 

De nieuwe contributie bedragen per kwartaal zijn: 

- Jeugdleden  € 28,-- 
- Dames  -  30,-- 
- Turnen  -  50,50 
- Volleybal -  40,-- 

Zowel de contributie als de salarissen van de leiding worden jaarlijks geïndexeerd volgens de 
richtlijnen van CBS index huishoudens. 

De contributieverhoging wordt goedgekeurd. 

 

Goedkeuring concept statuten: 

De statuten van 1963 waren verouderd, in dit concept zijn de nieuwe zienswijze opgenomen. 

We verplichten ons een beleidsnota te maken, waarin we aangeven waar we de komende 4 jaar naar 
toe willen werken.  

De concept statuten worden goedgekeurd en penningmeester Anne-Marie Juijn wordt gemachtigd 
de statuten bij de notaris te ondertekenen en te laten passeren. 

 

Jaarverslag gymnastiek 2019: 

Charlene leest het jaarverslag van gymnastiek/turnen voor, dit is als bijlage toegevoegd. 

Dank je wel Charlene voor je duidelijke verslag. 

 

Jaarverslag volleybal 2019: 

Erik leest het jaarverslag van de volleybal voor, dit is als bijlage toegevoegd. 

Dank je wel Erik voor je heldere verslag. 

 

Scheidend voorzitter Hennie ter Heege: 

Na vele jaren voorzitter van Trios te zijn geweest, heeft Hennie ter Heege besloten af te treden als 
voorzitter. Gelukkig blijft ze wel beschikbaar als bestuurslid, zodat haar netwerk, kennis en 
vaardigheden voor Trios niet verloren gaan. 

Uit haar speech blijkt duidelijk, hier neemt een voorzitter afscheid die met hart en ziel voor Trios 
heeft gewerkt! 



Hennie wordt door het bestuur in het zonnetje gezet voor de vele jaren waarin ze de belangen van 
Trios behartigd heeft. Dat is op bestuurlijk vlak, maar zeker ook als leidster in de gymzaal. Dank je wel 
Hennie voor je inzet en deskundigheid. 

Verkiezing nieuwe voorzitter: 

Guido Vlek heeft zich beschikbaar gesteld, wij zijn blij dat hij zich als voorzitter wil inzetten voor 
Trios. De vergadering kiest Guido als onze nieuwe voorzitter. 

Guido geeft in zijn toespraak aan, dat hij er zin in heeft, maar dat hij het niet alleen kan. Hij ziet graag 
dat bestuur en leden samenwerken, hij vertrouwt op de inzet van onze leden, zodat de club gezond 
en sterk kan blijven.  

Rondvraag: 

- 2e groep van de dames zou graag 2x per week willen sporten, we overleggen/inventariseren 
met de damesgroepen wat de mogelijkheden zijn 

- Nicole van de Bighelaar vroeg waarom er door een extern kantoor een financieel jaarverslag 
wordt gemaakt. Dat is waarschijnlijk duur en met een kascontrolecommissie voldoet de 
vereniging ook aan de controle en dat kost niets.                                                               
Antwoord: de kosten zijn nu € 125,-- per jaar. 

- De gymclub uit Brakel is opgeheven, zij willen toestellen/materialen verkopen. Charlene zou 
graag een platte trampoline hebben 

 

Sluiting: 

De vergadering wordt in verband met het afscheid van Hennie feestelijk afgesloten met een hapje en 
een drankje 

 

 

notulist 

Mecheline van Heck 

 

 

 

 

 

 

 


