Ledenvergadering Ropes & Running via Google Meet
Datum
Tijd
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: 31 mei 2021
: 19.30 uur
: digitaal via Google Meet

Aanwezig
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

:
:
:
:
:
:

Mike Bottinga
Jos Rave
Nicole Snijders (notulen)
Ruben Sueters
Marco Klumpenhouwer
Rachel ter Haar (aftredend per 31 mei 2021)

Oud bestuurslid

: Bestuurslid: Marjolein Klein Sessink (aftredend 1
april 2021)

Nieuwe bestuursleden

: Linette Pellis en Karen Lievers

Kascommissie

: Hermen Luimes en Armando Vet

Leden

: 24 (excl. bestuur)

1. Opening
Mike heet iedereen welkom en bedankt allen voor de aanwezigheid op deze
online meeting! ‘Hopelijk vergaderen we volgend jaar weer live!’ Mike
benoemd aantal huishoudelijke mededelingen zoals het uitzetten van de
microfoon als je niet spreekt en het gebruik van de chat als je een vraag of
opmerking hebt. Ruben is vanavond onze chatoperator.
2. Vaststellen agenda
Mike neemt de agendapunten door. De agenda wordt ongewijzigd
vastgesteld.
3. Vorige ALV mei 2020 (brief van de voorzitter op website)
Over deze brief zijn geen op -en of aanmerkingen of vragen. De brief wordt
aldus vastgesteld.
4. Mededelingen/ingekomen stukken:
Brief Henk Jansen: Henk heeft een vraag aangekaart over de contributie.
Inhoudelijk kunnen we hier nog niets over zeggen. We maken op korte
termijn een afspraak met Henk om met hem van gedachten te wisselen.
5. Jaarverslag 2021/2021 (op website)
Mike licht het jaarverslag toe. Het aantal leden is ruim over de 500
gestegen. Er is ook een 500e lid bekend, deze zetten we in het zonnetje op
moment dat het weer kan. We zien bij alle deelnemende groepen dat de
stijgende lijn evenredig is verdeeld, zowel bij de jeugd als bij de senioren.
De loopgroep is stabiel en de bootcamp groep is ook weer iets gegroeid. Dat
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zijn positieve ontwikkelingen. Ook de grafiek met het aandeel dames en
heren in de verschillende groepen laat een mooie mix zien.
6. Financieel verslag 2020/2021
Jos licht het financieel verslag toe. We zijn qua vermogen licht gestegen en
we zijn een gezonde vereniging met een mooi kapitaal van ruim €40.000.
De laatste jaren kalft dit een klein beetje af vanwege het wegvallen van een
sponsor en het in het nieuw steken van de trainers. De contributie is fors
toegenomen. We zijn als vereniging behoorlijk gegroeid. Van de opbrengst
betalen we een klein deel aan Try Out. Per saldo zien we een flinke toename
van de contributie van €7.000. De sponsorgelden blijven ongeveer op
hetzelfde niveau. In 2019 waren er extra kosten voor de opleidingen van de
trainers. In 2020 zijn er vanwege de corona geen opleidingsdagen geweest.
Het aantal vrijwilligers is toegenomen en we rekenen daarbij ook de kosten
van de vrijwilligersavond. We hebben extra kosten gemaakt i.v.m. de
springtouwen actie in de afgelopen zomer.
Vragen:
Martine vraagt of de stijging van de debiteuren is te verklaren door de
verschillen in bank? Jos antwoordt dat hij in 2019 nog heeft geïncasseerd
en in 2020 is dit begin 2021 geweest. Dit is contributie van het 1e kwartaal
2021.
Wilma vraagt hoe het zit met het verschil in de sponsorgelden. Jos licht toe
dat het verschil komt door het extra bedrag van de Rabobankactie. In 2018
is het sponsorgeld hoger omdat de sponsor Herbert Rougoor nog is
toegevoegd.
Aart vraagt naar het verschil in de kosten van de trainers in 2019 en 2020.
Jos antwoordt dat deze zijn doorbetaald, niet alleen de trainers (en
verzorgers) maar ook de klusgroep zit hierbij. Jos: ‘Het raakt onze
vereniging niet omdat wij de afspraak hebben dat Janne de trainers betaald,
als vereniging houden wij 10% van de contributie over.’
De cijfers en het financieel verslag zijn beoordeeld door de kascommissie:
Hermen Luimes en Armando Vet. Zij hebben ons officieel decharge
verleend.
Kascommissie: We zoeken nog twee mensen die dit volgend jaar willen
overnemen. Deze vraag zetten we nu ter vergadering uit. Armando voegt
toe dat het niet veel werk is. Mike bedankt beiden voor hun inzet. Martine
biedt zich spontaan aan. Aart stelt voor in plaats van twee, één nieuwe
persoon te werven voor de kascontrole om in te werken. Dat voorstel wordt
aangenomen. Hermen wil eventueel ook nog wel een jaar verlengen en ook
Leo en Wilma bieden zich aan.
Martine en Hermen vormen samen de kascommissie voor volgend jaar.
7. Bestuursverkiezing
Rachel en Marjolein hebben aangegeven te willen stoppen. Dit is heel
jammer, maar het geeft ook andere leden de gelegenheid in het bestuur toe
te treden. We hebben twee enthousiaste en betrokken kandidaten
gevonden, Karen en Linette. Hun deelname is een mooie afspiegeling van
de vereniging. Mike geeft de aanwezigen van de vergadering de
mogelijkheid kenbaar te maken of een bestuursfunctie hen eventueel past.
Hierop komt geen reactie en Mike heet Linette en Karen vervolgens van
harte welkom als nieuw bestuurslid ‘We zijn blij dat jullie hebben ingestemd
met jullie toetreden tot het bestuur.’ Mike bedankt Rachel en Marjolein:
‘Dank voor jullie leuke en goede inzet.’
Mike benoemd dat Jos Rave onze penningmeester na 8 jaar ook stopt. Jos
rond dit jaar nog af en zou graag zijn opvolger nog inwerken. Mike: ‘We zijn
op zoek naar een nieuwe penningmeester, mocht je daar interesse in
hebben, meld je gerust of tip mensen. Je mag Jos hierover benaderen.’
8. Ontwikkelingen 2020/2021
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Mike benoemd dat we naast onze digitale vergaderingen naar aanleiding
van de persconferentie, gaandeweg ook ideeën hebben opgestoken.
Website: We zijn al ver met een nieuwe gebruiksvriendelijker website. We
zien ook mogelijkheden om een deel van de RopeRunner hierin te
integreren. Door omstandigheden is dit project helaas stil komen te liggen,
maar we hopen weer snel stappen te kunnen maken. Het doel is om met
een aantal mensen fysiek bijeen te komen om dit verder vorm te geven.
Ruben is vanuit het bestuur hier bij betrokken en doet via de chat een
oproep om hierbij te helpen met het inrichten van de website. Wilma en
Rachel sluiten aan. We willen uiterlijk 1 oktober online zijn.
WBTR: Marco en Jos zijn bezig met de WBTR (Wet Bestuur Toezicht
Rechtspersonen). Jos krijgt het woord om dit verder toe te lichten. Dit
wordt opgelegd door onze wetgever en moet op 1 juli a.s. in werking gaan.
De wet dient er voor het bestuur en toezicht van verenigingen en
stichtingen te verbeteren. We hebben dit al redelijk voor elkaar, maar
onvoldoende of niet vastgelegd. Denk aan een huishoudelijk reglement met
procedure, taken en verantwoordelijkheden, zodat we aan de leden kunnen
uitleggen wat wij doen. Uiteindelijk zal dit leiden tot een aanpassing van de
statuten. Voor de volgende ledenvergadering in 2022 zullen we een
uitgebreid plan presenteren, dat daarna, als dat nodig is aangepast zal
worden.
Brainstormsessie: Marco heeft met Mike een vragenlijst van de gemeente
ingevuld. Hieruit kwamen vragen m.b.t. visie/beleidsplan e.d. en bepaalde
vragen willen we zeker oppakken. Marco heeft een aantal speerpunten op
papier gezet waar we als bestuur over willen brainstormen en die we als stip
op de horizon hebben gezet. We willen in het komend half jaar daarover
naast de reguliere bestuursvergadering van gedachten wisselen.
9. Rondvraag
- Aart vraagt of presentatie ook gedeeld wordt met de leden. Mike
antwoordt dat we de financiële gegevens liever niet via de mail
communiceren. We spreken af dat we de presentatie zonder de
financiële gegevens op de website zetten. Deze gegevens zijn
uiteraard inzichtelijk bij Jos.
- Wilma bedankt de aftredende bestuursleden en heet de nieuwe
bestuursleden welkom. Zij bedankt namens de leden ook de redactie
van de RopeRunner, deze is stilletjes in coronatijd gestopt.
- Ook bedankt Wilma het bestuur voor het afgelopen attenties: de
paaseitjes en het springtouwactie in het afgelopen coronajaar en de
berichtjes tussentijds! We hebben dat met veel plezier gedaan zegt
Mike.
- Mike bedankt de redactie van de RopeRunner voor hun inzet. Het was
zeker niet de bedoeling te stoppen. We nemen dit mee in de opzet van
onze nieuwe website.
10. Sluiting
Mike sluit de vergadering af met de volgende woorden: ‘We hopen volgend
jaar met de vergadering live te kunnen zijn. Het meest belangrijk is dat we
op een veilige manier stap voor stap teruggaan naar het ‘oude normaal’.
Rest mij niets anders dan jullie allen te bedanken voor de aanwezigheid, de
inbreng en de vragen. De twee bestuursleden nogmaals bedankt voor hun
dappere ‘jawoord’ en Rachel en Marjolein voor hun inzet. We gaan dit nog in
petit comité afsluiten met het bestuur, zodat er ook een goede overdracht
is. Ik wens jullie een prettige avond en hopelijk tot gauw!’
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