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Notulen Algemene Leden Vergadering van 13 juni 2022                   

 

Aanwezig: Marjan van Ittersum, Marjolein Haulussy, Arjan van der Kooi (notulist), Pieter 
Gort, Willie Boer, Chris Stiggelbout, Marianne de Haan, Clara-Marije Lotgering, Geziena 
Peeters, Pauline Moret, Joop Elsinga, Herman Bron. 

Afgemeld: Harry Eshuis, Klariette Antuma, Bob Schoonbeek, Kommer Brunt, Henk Schuster, 
Henk ter Maat. 

 

Opening en vaststellen agenda 
 
Marjan heet iedereen van harte welkom. Net als vorig jaar kunnen we weer gewoon 
vergaderen en nu zelfs zonder corona afstand. 
 
Jubilarissen 
 
Geziena en Willie worden in het zonnetje gezet aan het begin zodat zij er lang van kunnen 
genieten. Geziena is meer dan 25 jaar lid (ws 35+ jaar) en Willy is 55 jaar lid. Beide krijgen 
een KNGU speldje en een bosje bloemen. De overige jubilarissen, Kommer Brunt (25+ jaar), 
Geert Wolters (40+ jaar) en Marty Pieters (40+ jaar) konden er niet bij zijn en komen later 
een keer na een training aan bod. 
 
Mededelingen / Binnengekomen stukken 
 
De opbrengst van de Grote Club actie was lager dan vorig jaar (ivm de brand). 80% van de 
opbrengst is voor rekening van Turnen. Volleybal en Floorball krijgen elk hun deel van de 
ingebrachte opbrengst. 
 
De Sponsor-commissie is bij gebrek aan vrijwilligers en opbrengst gestopt. Het is altijd 
mogelijk weer opnieuw te beginnen en ook is een incidentele actie zoals de Oliebollenactie 
altijd mogelijk. Zetha (het enige niet-bestuurslid) kon er helaas niet bij zijn vanavond en zij 
wordt op een later tijdstip bedankt voor haar inzet en inbreng.  
 
Notulen van de vorige keer 
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De notulen van de vorige keer (7 jun 2021) zijn onveranderd goedgekeurd door de 
vergadering. 
 
Jaaroverzicht 
 
Marjan loopt een paar hoogtepunten langs onder verwijzing naar de Nieuwsbrieven die elk 
kwartaal uitkomen. 
 
De nieuwbouw van de Meet komt op dezelfde plek. Het wordt een zelfde type gebouw, iets 
groter en met een moderne inrichting. Oplevering oktober 2023. De Rummerinkhof wordt 
afgebroken en misschien moeten we 2 maanden overbruggen waarin beschikbare ruimte 
niet gegarandeerd is. 
 
De Weerbaarheidstrainingen zijn 2 keer opgestart ivm Corona, maar uiteindelijk met niet 
genoeg animo ook weer gestopt. De reguliere trainingen hadden al te weinig aanmeldingen 
en de eenmalige cursus aan 12 volwassenen (van 10 lessen) kreeg ook geen vervolg helaas. 
 
De Gemeente Groningen is gestopt met Torion en heeft HSV-Haren gevraagd om een aantal 
beweeglessen voort te zetten. Er is 1 groep (voor 65 plussers) die goed loopt en er komt 
wellicht nog een extra groep bij na de zomer. Hiervoor gaan we actief werven en flyeren, 
met behulp van subsidie die is aangevraagd en toegewezen Er is nog een andere trainster die 
wellicht ook komt in het najaar. 
 
Hanzehoge School studenten (Dies en Mart) hebben onze vereniging onderzocht. Hieruit 
komt naar voren dat onze aanwezigheid op de Social Media wel een boost kan gebruiken, 
om zo meer bekendheid en daarmee ook leden te verwerven. Er is een vacature opgesteld 
voor een Social Media vrijwilliger en werving is gaande. Mocht iemand willen of iemand 
weten, aanmelden kan bij het secretariaat. 
 
Jaarrekening 
 
Marjolein neemt de jaarrekening door.  
 
Vragen / opmerkingen: 

 Chris: de contributie kosten van de Floorball zijn hoog.  
De Floorball-commissie gaat al in detail kijken naar mogelijke redenen waarom 
andere verenigingen soms goedkoper zijn. 

 Paulien: is het een idee om alleen per jaar op te zeggen? 
Trainende leden die geen wedstrijden spelen kunnen per kwartaal opzeggen. Als er 
wedstrijden worden gespeeld, verschilt het per onderdeel wanneer er opgezegd kan 
worden. Wedstrijdteams van Floorball worden per half jaar ingeschreven en dus kan 
er per half jaar worden opgezegd. 

 
Er is een klein tekort. Het voorstel van het bestuur om het tekort uit de Algemene Reserve te 
voldoen wordt door de ALV unaniem aangenomen.  
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Verslag van de Kas-commissie (Herman Bron en Bob Schoonbeek) 
 
De Kas-commissie heeft geen onregelmatigheden kunnen vinden en alle vragen werden met 
instemming beantwoord. De Kas-commissie stelt voor de penningmeester voor de 
jaarekening van 2021 decharge te verlenen. Dit wordt unaniem door alle aanwezigen 
overgenomen.  
De ALV bedankt de Kas-commissie voor haar werkzaamheden en verleent deze unaniem de- 
charge.  
Het bestuur stelt Henk ter Maat voor om naast Herman Bron de volgende 2 jaren onderdeel 
te zijn van de Kas-commissie. Dit wordt door de ALV unaniem aangenomen. 
 
Begroting 
 
Marjolein neemt de begroting van 2023 door. 
 
Vragen / opmerkingen: 

 Herman: waarom gaan de uitgaven voor de zaalhuur niet meer omhoog? 
De zaalhuur voor de categorie Jeugd gaat niet erg omhoog. Wel voor de senioren, 
maar dat is al verwerkt in maatregelen die dit jaar zijn genomen. 

 Marianne: er zijn toch genoeg juryleden voor Turnen? 
Er zijn weer nieuwe regels en dus is het weer zaak om juryleden op te leiden. Met de 
huidige aantallen mogen we wellicht geen wedstrijden meer bezoeken. Sommige 
clubs doen alleen onderling wedstrijden, maar dat is niet iets wat wij willen. 

 Chris: waar komt de groei vandaan? 
Er zijn de afgelopen periode meerdere activiteiten ontplooid; peutergym en Torion, 
wat hogere contributie inkomsten geeft. 

 Herman: maakt de nieuwe Meet nog uit in de begroting? Nee, de tarieven zijn alleen 
afhanklijk van het soort gebouw, niet de leeftijd. 

 Chris: heeft het nieuw op te richten Floorball Herenteam nog invloed? Omdat de 
contributie voor dit team nagenoeg gelijk blijft is er bijna geen effect. De 
wedstrijdkosten worden 1:1 doorgezet. 

 
Het voorstel om de begroting van 2023 goed te keuren wordt door de ALV unaniem 
overgenomen. 
 
Afscheid Pieter Gort - Ledenadministratie 
 
Pieter gaat stoppen nu zijn dochter Noor stopt met Turnen.  
 
Hij is in 2018 begonnen nadat de vorige bestuurder op korte termijn moet stoppen. In die 
periode is hij betrokken geweest bij de invoering van het nieuwe systeem AllUnited en was 
hij als neerlandicus een grote hulp bij allerlei teksten voor website en nieuwsbrief. Af en toe 
was het lastig combineren met zijn dagelijkse werkzaamheden, maar de samenwerking was 
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erg prettig. Gelukkig blijft hij nog beschikbaar voor hand- en span diensten waar nodig. 
Marjan overhandigt Pieter een bos bloemen. 
 
Bedankt Pieter! 
 
Helaas hebben we nog geen kandidaten om deze functie te vervullen en kunnen we nog 
niemand installeren. De vacature staat open en meer informatie staat op de website. 
 
Voorstel datum Algemene Leden Vergadering volgend jaar 
Het voorstel is maandag 12 juni 2023, aanvang 20.00 uur, locatie De Hoeksteen 
Dit voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Rondvraag 
 
Chris 

 de tenues van Floorball gaan komend seizoen wijzigen doordat de huidige kledinglijn 
stopt. 

 de Floorball-commissie nieuwe stijl loopt goed en de blijvende aanwezigheid van de 
nieuwe bestuursleden Harry en Arjan wordt op prijs gesteld. 

Paulien 
 de oudere jeugd heeft training gehad in scheidsrechteren van jongere jeugd en dat 

werpt zijn vruchten af: wat eerder lastig was te organiseren gaat nu met veel 
enthousiasme vanzelf. 

 Maties heeft 2 open trainingen voor vluchtelingen uit Oekraïne georganiseerd, 
samen met een klein groepje hulptrainers en andere vrijwilligers. Het waren een paar 
aangename uren waarin iedereen met veel plezier het spelletje onder de knie 
probeerde te krijgen. 

Marianne 
 Wordt er in de nieuwe gymzaal ook rekening gehouden met putjes in de vloer? Ja, er 

is een uitgebreide lijst met wensen ingeleverd bij de gemeente. 
Geziena 

 De antennes van de volleybal zijn al een aantal weken kwijt. Het bestuur pakt dat op. 
Willy 

 Afgelopen seizoen was het weer erg leuk ondanks de lage opkomst soms. Het is fijn 
om te zien dat het bestuurlijk goed gaat met HSV-Haren. 

 
Sluiting 
De vergadering wordt gesloten om 21.16 uur    


