ALV 27 februari 2019 BredaGym
Aanwezigen: Mario Broeders, Jan Willems, Anouk vd Burgt, Anneloes vd Burgt, Chantal Jorna, LeeAnn Agoshen, Emma Sunderman, Marit Kramer, Michel van Gils, Remi Vendel, Jeroen vd Krabben,
Gerard Clavan.
Afgemeld: Brigitte Verhoeven, Colinda van Brunschot, Céline Vogels, Ton Helmer, Karin Helmer.
1. Opening/ vaststellen van de agenda
Michel opent de vergadering om
Goedenavond - welkom op de algemene ledenvergadering van Bredagym. Welkom in de Scharen hier
in Breda. Ik ben Michel van Gils, sinds 1 september 2016 voorzitter van BredaGym. De overige
bestuursleden zal ik in de loop van de vergadering aan u voorstellen. Zoals u onder punt 9 op de
agenda kunt zien kom ik met u nog te spreken over de samenstelling van het bestuur en de daarbij
behorende aanstellingen en herverkiezing.
U heeft de agenda van de ALV ontvangen. Deze agenda is opgesteld door het bestuur. Wij hebben
van onze leden geen aanvullingen ontvangen op de agenda.
2. Ingekomen stukken
Geen ingekomen stukken
3. Notulen ALV 2017 van 28 april 2018
Zijn er opmerkingen op het verslag van de laatste Algemene Leden Vergadering van dien aard dat
deze hier in de vergadering genoemd dienen te worden?
4. Jaarverslag secretariaat
Onze secretaris Gerard Clavan heeft het jaarverslag van 2018 en het eerste deel van 2019 opgesteld.
De hoofdpunten uit dit BredaGym jaar zal ik kort aan u toelichten.
•

De samenstelling van het bestuur is afgelopen jaar op één plaats gewijzigd, Afgelopen periode
heeft Karin Helmer aangegeven haar bestuurswerk niet meer te kunnen combineren met haar
andere werkzaamheden. Karin heeft zich vele jaren voor BredaGym ingezet en in het bestuur
diverse functies vervuld. We willen Karin bedanken voor de fijne samenwerking afgelopen jaren.

•

De vereniging groeit nog steeds. Afgelopen jaar zijn er weer meer groepen opgestart die alle goed
bezet zijn. De uitdaging bestaat om voldoende trainsters voor al deze groepen te krijgen en
behouden.

•

Het kunnen beschikken over goede trainsters is voor meer omliggende verenigingen een uitdaging.
BredaGym heeft begin dit jaar een tweetal recreatiegroepen van Longo overgenomen omdat deze
anders, door gebrek aan trainsters, gestopt hadden moeten worden. Het leden aantal, voor
BredaGym, stijgt hierdoor nog sneller.
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•

Afgelopen december is een overleg geweest met het bestuur van Longo. Hier is aangegeven dat
door gebrek aan leiding het voor Longo steeds moeilijker wordt om de lessen te blijven geven.
Door beide besturen wordt bekeken hoe deze situatie, voor de leden, het best opgelost kan
worden.

•

Het groeiend aantal leden, bij BredaGym, geeft aan dat de trainingen/lessen in alle opzichte van
goede kwaliteit zijn en door zowel de leden als ouders als positief ervaren worden. Hiervoor
kunnen we de complimenten aan onze trainsters en trainers maken.

•

Om dit ook in de toekomst aan onze leden te kunnen blijven bieden zijn ook dit jaar weer
verschillende trainsters die, via de KNGU, een opleiding aan het volgen zijn. Zij hopen deze dit jaar
met goed gevolg af te ronden.

•

Dit jaar wordt bij de recreatie groepen gestart met het “kleuren turnen”. Dit is een
trainingsprogramma waarbij de leden met voorgeschreven oefeningen naar een diploma kunnen
werken en zo een niveau verder kunnen komen. Dit geeft voor deze leden de mogelijkheid om
naar een resultaat toe te werken.
Zondag 17 februari vond hiervoor het eerste “diploma turnen” in de Raaimoeren plaats.

•

Voor wat betreft de activiteiten is het wederom een overvol seizoen. Buiten de jaarlijkse
wedstrijden zoals de BOAC, TTBC, clubkampioenschappen, diploma turnen en OBTK zijn er ook
een aantal wedstrijden die in samenwerking met de KNGU georganiseerd worden. Ook de
nieuwjaarsreceptie, het BredaGym sporttoernooi met het dynamic tennis, kamp en de wandeling
door het gebied van “Boswachterij Dorst” worden weer georganiseerd. Dit jaar is er voor de
recreatiegroepen van BredaGym het KNGU-beweegfeest gehouden. Bij dit feest waren ook een
drietal topturners aanwezig en was ook zeer geslaagd. Al deze evenementen zouden niet
gerealiseerd kunnen worden zonder de inzet van veel enthousiaste vrijwilligers. BredaGym kan bij
iedere activiteit weer op deze groep mensen een beroep doen. Zonder de, ogenschijnlijke
grenzeloze, inzet van deze groep is het niet mogelijk alles te organiseren en BredaGym te houden
wat het is. Een positieve, dynamische, gezellige vereniging waar prestaties en goede positieve
sfeer naast elkaar staan.

•

Om al onze vrijwilligers te bedanken is er aan het begin van het seizoen de traditionele vrijwilligers
BBQ georganiseerd. Ook dit jaar was deze weer goed bezocht en konden onze vrijwilligers in een
andere omgeving dan een sporthal een gezellige avond hebben.

•

De beroepsorganisatie van BredaGym bestaat op dit moment uit:
- Chantal Jorna: hoofdtrainer;
- Marit Kramer trainster;
- Dorien Kemps: trainster;
- Emma Sunderman: trainster:
- Carola Minkels: trainster.
Daarnaast zijn er ongeveer 50 overige trainers en assistenten voor BredaGym actief op basis van
een uurtarief dat conform is met de licentie en leeftijd.

Graag wil ik ook even onze belangrijkste verenigingswedstrijden van het jaar benoemen.
1) Op 8-9 en 10 juni 2019 gaat BredaGym voor de zesentwintigste keer de Open Bredase Turn
Kampioenschappen organiseren. De OBTK 2018 was binnen 30 minuten vol. Dit jaar zullen er
1320 turnsters en turners deelnemen. Wij zijn nog steeds een van de grootste turntoernooien
van Nederland. Naast de lokale verenigingen komen de sporters en supporters vanuit het hele
land naar Breda toe voor dit toernooi. Een heel mooi sportevenement waar we trots op mogen
zijn.
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2) Op 1 en 2 december 2018 heeft Bredagym voor de derde keer de TTBC (Turn Totaal Breda
Cup) georganiseerd. De animo voor deze wedstrijd was ook hier erg groot. De deelnemers
konden voor deze wedstrijd inschrijven per toestel. Op deze wedstrijd zijn veel positieve
reacties gekomen en staat ook voor komend seizoen weer op het programma op 30
november en 1 december 2019.
3) Ook bij de Bredase Open Acrobatic Cup (BOAC) waren dit jaar weer wat meer deelnemers
aanwezig dan vorig jaar. Het evenement werd in het leven geroepen omdat aan de
internationale sportevenementen alleen gymnasten uit het hoogste niveau (A-gymnasten)
mogen deelnemen. Blijft een hele grote groep over welke nooit een kans hebben om zich te
meten met gymnasten in hun eigen discipline (A-B-C-D). De BOAC is speciaal in het leven
geroepen om de lagere niveaus ook een mogelijkheid te geven om in een internationale
wedstrijd deel te nemen. Wat ooit begon als wedstrijd met 70 teams uit Nederland, België en
Duitsland is nu uitgegroeid tot een internationaal event. Ook dit is een heel mooi
sportevenement geworden waar we trots op mogen zijn. De volgende editie staat gepland op
23 en 24 november 2019
4) Naast de clubkampioenschappen van 30-06 een wedstrijd waarbij op alle wedstrijdniveaus
kan worden meegedaan houden wij op 17-02 voor de recreatieve het diploma turnen voor het
kleuren turnen. Dit is zeker voor deze leden een van de leukste momenten van het jaar.
Het organiseren van wedstrijden is gelukkig voor een aantal van ons routine geworden. Ik wil hier
namens het bestuur de vrijwilligers dan ook graag nog een keer heel erg bedanken voor hun inzet.
De wedstrijd commissie bestaat uit Chantal Jorna, Herma Bishop, Diana de Greeuw en Michel
van Gils. Deze inzet is namelijk niet voor niets. Met het organiseren van wedstrijden komen ook
de substantieel extra inkomsten binnen voor de vereniging.
5. Financieel jaarverslag Jeroen:


Rapportage jaarcijfers 2017-2018
Het financiële boekjaar 2017-2018 wordt afgesloten met een winst van € 26.474. Voorgesteld
wordt dit bedrag toe te voegen aan de reserves van de vereniging. Het vermogen stijgt daarmee
per 31 augustus 2018 naar € 69.807 (per 31 augustus 2017: € 43.332). Dit is een zeer positief
resultaat aangezien we over deze periode een positief resultaat van € 14.854 hadden begroot. De
overschrijding van het begrote resultaat is veroorzaakt door enerzijds stijging van het
ledenaantal tot 519 per einde augustus 2018 (31 augustus 2017: 504 leden) en anderzijds de
uitbreiding van afgenomen lessen door de leden (toename opbrengsten € 5.200), grotere
opbrengst Grote clubactie (€ 2.200 meer dan begroot) en meeropbrengsten uit wedstrijden (€
1.700). Aan de kostenkant zijn juist besparingen gerealiseerd ten aanzien van salaris als gevolg
van ziektewetuitkeringen (euro 2.200) en zijn ook positieve resultaten gerealiseerd op de
organisatie van activiteiten waaronder het Lustrum in 2017. Deze positieve resultaten zijn mn. het
gevolg van de vrijval van eerder gereserveerde bedragen. Uiteraard brengt de toename van het
ledenaantal ook extra kosten met zich mee in de vorm van een grotere bijdrage aan de KNGU
bond en meer kosten van trainsters en zaalhuur. Gezien de doelstelling het ledenaantal uit te
breiden was de toename van deze kosten die hiermee samenhangen ook verwacht. De werkelijke
kosten wijken dan ook niet veel af van de begrote kosten.
Samengevat kunnen we wederom concluderen dat we in samenwerking met het trainersteam en
een grote groep vrijwilligers een positief resultaat hebben gerealiseerd. Gezien de omvang van
het resultaat mogen we hier erg trots op zijn.
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Aangezien In de twee zomermaanden geen contributie wordt geint en de salariskosten van onze
vaste medewerkers en zaalkosten van de Raaimoeren wel doorlopen in deze periode is het
noodzakelijk om hiervoor een reserve aan te houden. Daarnaast wensen wij als bestuur een
financiële reserve aan te leggen voor toekomstige uitgaven overeenkomstig de richtlijnen vanuit
de KNGU. Deze richtlijnen schrijven voor om een financiële reserve aan te houden ter grootte van
de jaarlijkse contributie inkomsten (2017-2018 € 157.000). Aan het einde van het seizoen 20172018 hebben we door toevoeging van het resultaat inmiddels een reserve van € 69.807
opgebouwd.

6.

Begroting 2018 - 2019



Begroting en doelstellingen:
Jeroen licht toe dat het vermogen van de vereniging in het afgelopen jaar fors is gestegen en per
31 augustus 2018 € 69.807 bedraagt (31 augustus 2017 € 43.332). Ter waarborging van de
continuïteit van de vereniging is de wens van het bestuur de financiële reserves in de komende
jaren stapsgewijs op te bouwen tot een omvang van de jaarlijkse contributie inkomsten. Dit
overeenkomstig de richtlijnen van de KNGU.
Het bestuur heeft daarom besloten om wederom een begroting op te stellen waarbij wordt
aangestuurd op een begroting overschot. Voor het boekjaar 2018-2019 wordt gestreefd naar een
begrotingsoverschot van € 11.500.



Bij het opstellen van de begroting voor het boekjaar 2018-2019 is wederom het uitgangspunt
toekomst bestendigheid gehanteerd. Om hieraan invulling te geven zijn de volgende elementen
verwerkt:
o Ambitiesplannen van de turn- en acrotrainers en trainsters (overeenkomstig het
verenigingsbeleid);
o Ledenaantal uitbouwen naar 600 leden (per 31 augustus 2018: 519 leden);
o In de begroting worden de contributie inkomsten en de kosten die wij hebben aan
salarissen, zaalhuur en overige kosten die behoren bij het verzorgen van trainingen en
lessen in evenwicht gehouden. Er wordt dus geen winst gemaakt op de contributie
inkomsten die hiermee gepaard gaan;
o Overige doelstellingen en aandachtspunten, sponsoropbrengsten, opbrengst uit
organisatie wedstrijden en continue aandacht voor overige opbrengsten uit activiteiten
(grote clubactie, sponsorspringen etc.).
De begroting voor het boekjaar 2018-2019 wordt door Jeroen toegelicht en komt uit op een
overschot van € 11.500. Jeroen geeft aan dat de vereniging goed op koers ligt voor het realiseren
van deze doelstelling en verwacht de begroting voor het komende jaar te kunnen realiseren. De
doelstellingen voor de vermogensopbouw op de middellange termijn worden jaarlijks gerealiseerd
en laat ook voor het huidige seizoen een positieve opbouw zien.

7.

Kascontrole
De kascontrole is dit jaar uitgevoerd door Marjolein van de Nadort en Youri Clavan. Het verslag
van de kascontrole is 24-02-2019 naar het bestuur gezonden. De kascontrole is goedgekeurd.

8.

Bestuursvoorstellen

-

Voor het aankomende seizoen willen wij de contributie voor het komende seizoen indexeren met
1.5% We zien net als vorig jaar positieve ontwikkelingen en een betere bezetting van
ledenaantallen op de groepen waardoor we onze noodzakelijk geachte buffer verder kunnen
opbouwen. Het blijft wel zaak om te blijven investeren in opleidingen van trainers en ook de
kosten voor zaalhuren zullen verder toe gaan nemen. Daarnaast is de BTW voor zaalhuur met 6%
gestegen naar 9%.
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9. Bestuursverkiezing
-

Jeroen van der Krabben stelt zich herkiesbaar voor een nieuwe periode van drie jaar als
penningmeester. Jeroen wordt, voor het volgende termijn gekozen als penningmeester.

-

Gerard Clavan stelt zich herkiesbaar voor een nieuwe periode van drie jaar als secretaris. Gerard
wordt, voor het volgende termijn gekozen als secretaris.

Functie Bestuursleden met nieuwe termijnen
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Tweede Penningmeester
Personeelszaken

Michel van Gils
Gerard Clavan
Jeroen v d Krabben
Brigitte Verhoeven
Remi Vendel

Termijn
2019-2022
2020-2023
2020-2023
2018-2021
2018-2021

Herkiesbaar/Aftredend
juli 2022
juli 2023
juli 2023
Juli 2021
Juli 2021

10. Rondvraag
-Chantal: Afgelopen jaar is Karin gestopt met haar bestuurswerk. Is er bewust voor gekozen haar
(nog) niet te vervangen?
reactie: Ja hiervoor is bewust gekozen omdat we het fijn vinden dat ieder bestuursleden een functie
heeft. Op dit moment kunnen alle functies door de bestuursleden opgevuld worden.
-Chantal: Anette Kentrop heeft aangegeven te willen stoppen met de organisatie van de Grote
Clubactie is er al actie ondernomen om een opvolger te zoeken?
reactie: Om vervanging te vinden zal een vacature op social media geplaatst worden en bij deze een
oproep aan alle leden.
-Anneloes: De communicatie over BredaGym wordt nu via verschillen media verzonden. (mail,
whatsapp) voor de leden die niet dagelijks op deze media ingelogd zijn is dit onhandig.
reactie: Voor de communicatie binnen BredaGym worden verschillende media gebruikt. Gesteld kan
worden dat mededelingen van trainsters veelal over de whatsapp gestuurd worden en meer officiële
berichten zoals bv facturen over de mail gestuurd worden.
Opmerking Michel: Deze ALV is ten opzichte van verleden jaar wat vroeger in het jaar gehouden.
Volgend jaar zal deze nog wat vroeger in het seizoen plaatsvinden. Dit heeft te maken met het
boekjaar van BredaGym wat verschoven is van kalenderjaar naar seizoensjaar. Uiteindelijk willen we
na het sluiten van een boekjaar binnen 2 à 3 maanden de ALV houden. Hierdoor wordt voorkomen dat
de begroting van dit jaar pas goedgekeurd wordt op het moment dat het seizoen al 3/4 voorbij is.
11. Sluiting
Bedanken:
Leden voor hun komst
Vrijwilligers voor hun bijdrage in het afgelopen jaar
Bestuur
Na afloop van de vergadering is er nog gelegenheid tot het nuttigen van een drankje.
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