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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
D.D. 11-04-2018
Aanwezig: Nathalie Meulendijks, Fons vd Sanden, Kim Damen, Malou Demper,
Laura van Iersel, Elles Gerritsen, Ingeborg vd Sanden, Amber Feijen, Bhakti vd
Boezem, Yvonne Aben, Marjan Liebregts, Ryan Visser, Arno Colsen, Tim
Fredriks, Marjon Fredriks, Brenda de Bont, Wilma vd Sanden, Jeanine vd Pas,
Susan Renders, Jolanda Wijers, Sharon van Roovert, Ingrid Lenssen, Monique
van Dorst, Sabrina Laenen, Nicole Rooijakkers, Lisa Nuijen, Tanasha Wasker,
Gitte Lokker, Michelle Weterings, Patrick van Stiphout, Annet Guitjens, Annette
vd Sanden, Beppie Vugts, Bennie Fredriks, Saskia de Kraker, Noortje de Vries.
1. OPENING:
Beppie Vugts opent de vergadering om 20.30 uur en heet iedereen welkom op
deze algemene ledenvergadering. Even een terugblik, 2017 was een goed jaar
met leuke activiteiten en financieel hebben we het ook erg goed gedaan. Er was
echter ook een minpunt en dat is het leidingprobleem, veel verschuiving zowel
bij hoofd als hulpleiding. Het wordt steeds moeilijker om alle lessen en
trainingen te bemannen met de juiste personen.
We hebben met z’n allen ook erg veel werk verzet dit jaar, hartelijk dank aan
iedereen die hieraan hebben meegewerkt.
2. NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING DD 05-04-2017
Er zijn geen opmerkingen en de notulen wordt goedgekeurd en getekend door
de voorzitter met dank aan de secretaresse.
3. INGEKOMEN STUKKEN:
Er is bericht van verhindering ontvangen van: Lieke Babonnick, Vivian Franken,
Angelique Guitjens, Sylvia Migchiels, Lisanne Veel, Sanne Versantvoort,
Debbie de Vroome, Jeroen Moonen, Wendy Blummel en Rianne Grams.
4. JAARVERSLAG SECRETARIAAT en TECHNISCHE ZAKEN:
• Blz. 19 Ingrid Lenssen; kies je sport; de vraagt komt of er veel animo voor is.
Antw; er hebben veel jeugdleden een proefles gevolgd hoeveel er
uiteindelijk lid zijn geworden is niet precies te zeggen omdat er niet altijd
ingevuld wordt hoe ze aan de vereniging zijn gekomen.
• Blz. 19 materiaal; Wilma vd Sanden; vraagt of de turntoestellen uit de
turnhal ook gekeurd zijn door J&F. Dat is inderdaad het geval maar wel van
het type ‘de keurmeester keurt het eigen vlees’. (Het keuringsrapport is in
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bezit van Ben Fredriks) Vanuit de vergadering komt de vraag wie
verantwoordelijk is voor een ongeval op een afgekeurd toestel.
• Amy Kuppens; vraagt of de minitrampoline uit de Ouverture dan ook te
gebruiken is. Antwoord is ja Nathalie Meulendijks komt met de opmerking
dat als de turntoestellen afgekeurd zijn we niet optimaal kunnen turnen in de
turnhal terwijl we wel de volledige huur betalen.
Eigenlijk moet Jansen en Fritsen de grenzen bepalen voor wat afgekeurd
voor topsport en wat is afgekeurd voor de wedstrijdsport zoals wij die
beoefenen. Dit zal meegenomen worden naar het overleg met de gemeente
(de beheerder van de gymzalen en de turnhal)
• Blz. 20 Jeugdkamp; gevraagd wordt of het mogelijk is om het jeugdkamp
buiten het wedstrijdseizoen te houden. Soms is het moeilijk plannen omdat
er ook wedstrijden verzet worden. De TCTD gaat kijken of ze al ver vooruit
kunnen plannen voor 2020 zodat er evt. rekening gehouden kan worden met
de planning.
Hierna worden het jaarverslag goedgekeurd en getekend door de voorzitter met
dank aan de makers van het jaarverslag.
5A. JAARVERSLAG PENNINGMEESTER:
De penningmeester licht het jaarverslag toe.
Het jaarverslag wordt goedgekeurd en getekend door de penningmeester.
5B. VERSLAG KASCOMMISSIE:
De kascommissie bestaat uit: Yvonne Aben, Susan Renders, Sharon van
Roovert-Renders en Ingrid Lenssen. Per abuis is de penningmeester vergeten
Yvonne Aben uit te nodigen. Ingrid Lenssen neemt het woord en geeft een
korte impressie van de werkzaamheden en acties van de penningmeester zoals
polo’s kopen voor de leiding als ze in de aanbieding zijn en de btw die
doorberekend was met de portokosten er weer vanaf trekken.
Ze complimenteert de penningmeester met het harde werken.
De stukken zijn gecontroleerd op 7 maart 2018. De kascommissie verleent de
penningmeester Annet Guitjens decharge over 2017.
5C. BENOEMING KASCOMMISSIE:
Susan Renders heeft 2 jaar in de kascommissie gezeten en wij bedanken haar
hartelijk voor haar inzet. Yvonne Aben is vast kascommissielid en Sharon van
Roovert-Renders en Ingrid Lenssen mogen als ze willen nog 1 jaar in de
kascommissie zitten. Dat zeggen ze toe .
Nieuw lid kascommissie: Wilma van der Sanden
6. BEGROTING 2018:
De penningmeester geeft toelichting op de begroting, welke is gebaseerd op
een ledenaantal van 325 leden.
Hierna wordt de begroting voor 2018 goedgekeurd.
7. BESTUURSVERKIEZING:
• Annette van der Sanden als bestuurslid communicatie is aftredend en heeft
zich herkiesbaar gesteld. Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld. De
vergadering stemt ermee in dat Annette weer voor 4 jaar is herkozen.

8. JUBILEA:
• We hebben dit jaar weer twee 25 jarige jubilarissen nl Susan Renders,
begonnen als bestuurslid, 2e penningmeester en al weer jarenlang verzorgt
ze de ledenadministratie. Ze ontvangt de zilveren bondspeld, bloemen en
een cadeaubon.
• Ingeborg van der Sanden, eerst als lid vanaf 3 jaar en daarna hulpleiding en
leiding van recreatiegroepen en de wedstrijdgroep B onderbouw. Momenteel
actief in de werkgroep lessen en leiding en coaching. Ook zij ontvangt een
zilveren bondspeld, bloemen en een cadeaubon.
• Amy Kuppens is 12,5 jaar lid van onze vereniging, ook eerst als turnster
daarna hulpje, hulpleiding in de Hendrik Staetslaan en de laatste 2 jaar
hoofdleiding in de Ouverture. Zij ontvangt ook een bos bloemen en een
cadeaubon.
We hopen dat ze alle 3 nog lang hun activiteiten voor onze vereniging willen
voortzetten.
9. BESTUURSMEDEDELINGEN:
• In 2018 bestaat Ars 80 jaar. Dit willen we graag vieren maar niet zo groot als
het 75 jaar. We zullen wat extra activiteiten organiseren, hiertoe behoort de
regiowedstrijd van afgelopen weekend.
• We zijn in 2014 gestart met besturen met een visie. Daarbij zijn we met een
klein groepje bestuursleden doorgegaan en zijn o.a. de ledenadministratie
en het secretariaat buiten het bestuur verder gegaan. Nu, na een aantal
jaren blijkt dat het secretariaat buiten het bestuur niet goed werkt en is
besloten deze functie weer binnen het bestuur te realiseren. Annette van der
Sanden zal deze functie weer op zich nemen. Saskia de Kraker zal nog wel
haar andere functies blijven beoefenen o.a. opleiding en de werkgroepen
kunnen altijd een beroep op haar doen. Ze ontvangt een bloemetje.
• Ook dit voorjaar is er weer een Rabobank een "clubkas campagne" Indien je
lid bent van de bank zul je een stemkaart ontvangen, ben je klant dan kun je
je aanmelden als lid en kun je ook op Ars stemmen. Doen dus.
• ARS pakje wordt weer effen zwart omdat de zwarte pakjes met gele bies
moeilijk te krijgen zijn. We hebben logo’s laten maken die erop gestreken
kunnen worden.
• Inschrijfgeld nieuwe leden wordt met 5 euro verhoogd i.v.m. het logo wat ze
dan toegestuurd krijgen samen met de 1e nota.
• De voorzitter neemt het woord en wil graag 2 bestuursleden eren met het
erelidmaatschap van onze vereniging en vraagt daarom toestemming aan
de vergadering. Het zijn Annet Guitjens, de penningmeester en Patrick van
Stiphout, bestuurslid TC. Beiden zijn al vele jaren actief als vrijwilliger in het
bestuur en besteden dagelijks veel tijd aan de vereniging naast hun drukke
werkzaamheden. Annet heeft de vereniging de laatste jaren op financieel
gebied door woelige jaren geleid, ze beheert de clubkas alsof het haar eigen
portemonnee is. Patrick zit ook al jaren in het bestuur en ondersteund naast
de technische zaken ook ledenadministratie, financiën en nog veel meer.
De vergadering stemt unaniem voor. Beiden ontvangen een oorkonde en
een bloemetje.

10. Rondvraag:
• Ben Fredriks: bedankt alle vrijwilligers voor de hulp en inzet op 6,7 en 8
april.
• Wilma van der Sanden is bezorgd over de toekomst van de wedstrijdgroep
en vraagt hoe het bestuur dit ziet. Het is voor het bestuur al enige maanden
een punt van aandacht.
• Tim Fredriks vraagt n.a.v. blz. 5 van het boekje of er duidelijkheid is waarom
leden opzeggen. Antwoord: andere sporten proberen, de wedstrijden vinden
ze wel spannend en de leden waren zeer positief over de nevenactiviteiten.
• Arno Colsen: wil het bestuur graag een groot compliment geven, zijn
dochters zijn pas 1 jaar bij de vereniging en als ouder merkt hij niets van het
leidingprobleem.
• Amy Kuppens vindt het moeilijk om goede vervanging te vinden, ook voor de
hulpleiding. Zelf wordt ze nooit gebeld om te vervangen en vraagt of hier
een oplossing voor is. Antwoord; we hebben een draaiboek met alle telefoon
nummers.
• Elles Gerritsen vraagt of er vanuit haar nog actie ondernomen moet worden
met B fysic. Antwoord: we wachten op contact met Ton Gevers maar zullen
zelf nogmaals contact leggen.
• Michelle vraagt of er geschoven kan worden met oudere meisjes. De
brugklas plus groep zit vol maar zij heeft nog plaats genoeg in haar groepen.
Opmerking van de voorzitter, de laatste 3 vragen hadden op de
kadervergadering gesteld moeten worden.
•

•
•
•

Kim Damen vraagt hoe lang we nog met de wedstrijdpakjes doen. Ze
kunnen nog wel een jaartje mee maar ze wil het vast aankaarten.
Antwoord: afwachten of we doorgaan met de wedstrijdgroepen evt. ervoor
kiezen om deze zelf aan te laten schaffen.
Nathalie Meulendijks; eind van het seizoen weet je hoeveel turnsters er nog
zijn.
Amy Kuppens vraagt hoe het zit met your turn, niveau 1. Antw: deze wordt
in de les zelf verzorgd door de leiding.
Wilma van der Sanden merkt nog op dat er een jurycursus TD1 en TD2
komt.

11. SLUITING:
Beppie Vugts sluit de vergadering om 21.40 uur en bedankt de
belangstellenden voor hun komst.
Eindhoven,
16-4-2018 Annette van der Sanden

