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Notulen Algemene Leden Vergadering van 8 juni 2020 
Aanwezig: Pieter Gort, Wilma Vrieling, Marjolein Haulussy, Marjan van Ittersum, Marjan van 
de Poll, Willie Boer, Arjan van der Kooi, Wil de Munck, Kommer Brunt, Marianne de Haan, 
Attie Zuidema, Clara-Marije Lotgering, Monique Smith. 
Afgemeld: Nicolien Westen 
 
Opening en vaststellen agenda 
Wilma heet iedereen van harte welkom  
Voorstel tot wijziging van de agenda:  

 Vervallen van het punt jaarverslag. Sinds de invoering van de nieuwsbrieven is deze 
niet meer van toepassing.  

 Decharge kascommissie wordt toegevoegd. 
de agenda wordt vastgesteld met deze wijzigingen. 
         
Mededelingen/ ingekomen stukken 
Geen mededelingen en geen ingekomen stukken 
 
Vaststellen notulen 14-10-2019 
Pag 1.  
N.a.v. vacature turntrainster: Vera de Geus was aangekondigd als nieuwe trainster maar zij  
heeft zich een dag na de ALV terug getrokken.  
Pag 2.  
N.a.v. Verzekeringskosten voor turnmaterialen: dit is zorgvuldig uitgezocht maar al het 
turnmateriaal is afgeschreven. Een verzekering was daardoor niet zinvol. Het materiaal blijft 
(in samenwerking met de gemeente Groningen) wel in goede conditie gehouden en blijven 
bruikbaar. 
Pag. 3.  
N.a.v. wijziging statuten: deze zijn in november bij de notaris vastgelegd en staan ter inzage 
op de website. 
Bij artikel 12.4: ‘Kommer beaamd dit ook’; moet aangepast worden naar ‘beaamt’. 
Pag 4.  
N.a.v. gemeentegids: HSV staat nog steeds in de gemeentegids, maar dan die van Groningen. 
De notulen worden met deze wijzigingen vastgesteld. 
 
Jaarrekening 2019 
De penningmeester, Marjolein Haulussy, licht de jaarrekening toe. 
Wat afwijkt van de begroting is vooral de post ‘Sponsoring’. Deze heeft niet opgebracht wat 
was begroot.  
De bankkosten zijn hoger dan begroot; dit heeft te maken met incassokosten. 
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De balans t/m 31-12-2019 wordt ook voorgelegd; afgerond is er ruim 21.000 Euro eigen 
vermogen. 
 
Verslag kascommissie 
Kommer Brunt ligt het verslag mondeling toe. Hij doet namens de kascommissie het voorstel 
om decharge te verlenen aan de Penningmeester en het bestuur voor het gevoerde 
financiële beleid over 2019.  
 
Decharge penningmeester 2019  
Aan de penningmeester wordt decharge verleend. 
 
Decharge kascommissie 2019 
Aan de kascommissie wordt decharge verleend. 
 
Installeren kascommissie 2020 
Kommer Brunt vraagt of het niet zo is dat het bestuur zelf geen nieuwe kascommissieleden  
dient voor te stellen. Het wordt toegelicht dat voorstellen van commissieleden wel degelijk 
mogelijk is maar dat de ALV-vergadering het enige orgaan is om hen te mogen benoemen.  
Het voorstel vanuit de vergadering is dat 1 van de huidige kascommissieleden ook volgend 
jaar in de kascommissie komt vanwege de ervaring. Dan komt het voorstel uit op: 
Bob Schoonbeek 
Kommer Brunt  
Harry van Es als reserve 
Zij worden bij deze geïnstalleerd 
 
Aftredende/toetredende bestuursleden 
Aftredend 
Wilma Vrieling treedt af als voorzitter, zij is niet herkiesbaar 
Voorstel tot wijziging taken 
Marjan van Ittersum is bereid de voorzitterstaak op zich te gaan nemen 
Voorstel toe te treden 
Monique Smith is kandidaat voor de functie floorball-algemeen 
Clara-Marije Lotgering is kandidaat voor de functie turnen-algemeen 
 
De ALV kan zich vinden in de voorgestelde wijzigingen binnen het bestuur. Ieder wordt 
volgens dit voorstel geïnstalleerd. 
Marjan van Ittersum neemt de voorzittershamer over en bedankt Wilma hartelijk voor haar 
inzet de afgelopen jaren, dit met bloemen. Een afscheid in kleiner verband volgt. 
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Begroting 2021 
De begroting wordt toegelicht door de penningmeester.  
Belangrijke aandachtspunten:  
Er is sprake van stijgende salariskosten bij de trainers.  
Er is geld gereserveerd voor een investering in opleidingen voor de trainers. 
Boetekosten zijn meegenomen, dit is ingecalculeerd voor het niet kunnen leveren van 
voldoende juryleden. 
Reservering van 2000 Euro voor de grote clubactiegelden. 
Er is inmiddels een sponsorcommissie in het leven geroepen met 4 leden. Als er geen extra 
gelden vanuit sponsoring binnen gaan komen zullen we dat hoofdelijk om moeten gaan 
slaan in een contributieverhoging. 
Deze sponsorcommissie is nog in een opstartfase. Daarnaast doen we mee aan een pilot; 
een project vanuit beter-turnen.nl. Zij bieden ons een soort cursus aan hoe sponsoring aan 
kan worden gepakt.  
Als er geen sponsorgeld binnen komt zal er dus een contributieverhoging moeten worden 
doorgevoerd. Dit wordt als voorstel onder voorbehoud aan de ALV gedaan.  
Kommer Brunt doet het volgende tegenvoorstel:  
De contributieverhoging voor 2021 inzetten op 5%, als er toch voldoende sponsorgeld 
wordt opgehaald dan kan deze verlaagd worden naar een minimum van 2%.   
Arjan van de Kooi en Attie Zuidema opperen dat een contributieverhoging zou kunnen leiden 
tot het stoppen van lidmaatschap voor gezinnen met meerder kinderen bij HSV. 
Dit is wel een reëel risico. Om hoeveel leden dit zou gaan is niet te overzien. Het gaat om 
een maximum van 5 Euro per kwartaal voor de hoogste contributie. Besloten wordt dit risico 
te nemen. Het klinkt vriendelijker om iets terug te kunnen geven. 
Dit voorstel wordt aangenomen door de ALV.  
De begroting wordt ook vastgesteld door de ALV. 
    
Opbrengst Grote Clubactie en Sponsoring 
De terugkoppeling van de opbrengst van de Grote Clubactie volgt dat er vanuit de grote 
clubactie alleen wat klein materiaal wordt aangeschaft voor turnen en de rest van het 
bedrag gespaard wordt voor de dubbele mini. 
Ook voor floorball is alleen klein materiaal aangeschaft en wordt gespaard voor extra 
boarding. 
Het onderwerp sponsoring is al besproken bij de begroting. 
 
Voorstel tot administratiekosten bij geen automatische incasso 
Er is ongeveer ¼ van de leden die nog geen gebruik maakt van automatische incasso. 
Omgerekend ongeveer 50 leden. Het is bewerkelijk in tijd om er achteraan te moeten. 
Meerdere herinneringen sturen, mailen, bellen, appen. Etc.  
Hieruit komt het voorstel om administratiekosten in rekening te brengen bij geen 
automatische incasso van 3,50 Euro. Dit dan per 1 oktober om mensen nog een laatste keer 
de kans te bieden in het 3e kwartaal om toch automatische incasso te accepteren. 
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Het voorstel wordt door de ALV aangenomen. 
De kanttekening wordt gemaakt dat het bestuur uitzondering kan maken bij bijzondere 
situaties. 
 
Vaststelling datum ALV 2021         
De datum voor volgend voorjaar wordt vastgesteld op maandag 7 juni 2021.  
        
Rondvraag 

 Arjan van de Kooi verzoekt om extra toelichting om wat voor bedrag het gaat wat 
bespaard is door geen zaalhuur en geen vergoedingen in de 3 corona-maanden te 
hebben uitgegeven. 
Dit is 4500 Euro. Echter dit bedrag zal niet gehaald worden.  Er hebben nu 60 mensen 
gereageerd; 2/3 lijkt het bedrag te willen schenken aan HSV en 1/3 wenst teruggave 
van het bedrag. 

 Kommer Brunt vraagt of er al zicht is op het sporten na september. Marjan van 
Ittersum licht toe dat we vanaf 1 juli weer volledig de zaal in mogen. 
Er zijn wel wat haken en ogen: in de Meent is de ingang van de zaal via de 
kleedkamers bijv., maar deze blijven gesloten.  De nooduitgang zou kunnen worden 
als ingang/uitgang, maar dit is dan weer niet in lijn met brandveiligheid. Hier wordt 
nu over nagedacht.  
Voor ons geldt dat we in de zomer sowieso niet sporten. Over de opstart in augustus 
en de dan geldende maatregelen houden we onze leden van op de hoogte. 
Voor de jeugd geldt dan zeker geen 1,5 meter afstand meer (dit is er nu al af), voor 
de volwassenen moeten we dit nog bekijken. 

 Marjan van Ittersum: HSV bestaat volgend jaar op 20 juni 70 jaar. Dit willen we niet 
ongemerkt voorbij laten gaan. We vragen hier vrijwilligers voor. Het verzoek is om dit 
alvast rond te vertellen aan een ieder en eventuele ideeën door te geven. Eventuele 
kosten zullen verhaald worden op het eigen vermogen. Kommer Brunt oppert dat er 
bij een vorig jubileum een film is gemaakt over alle onderdelen van sport. Bij een 
receptie is deze toen continu vertoond.  

 
Sluiting 
Marjan van Ittersum sluit de vergadering om 21.15 uur. 


