
Verslag jaarvergadering DIO afdeling gym op woensdag 26 oktober 2016. 

Aanwezigen: E. vd Burgt, W. Voskuilen, J. Goudriaan, T. Huiting, A. Prins, H. de Vries (dit is het 

bestuur) 

D. Stadman, K. van Weperen (namens het hoofdbestuur) D. Dijkstra, P. Tiesinga, B. Mulder, P. van 

Veenen, J. Dijkstra-Jongedijk.  

1. Opening voorzitter 

Eric heet iedereen van harte welkom op de vergadering, presentielijst gaat rond om te 

ondertekenen. 

 

 

2. Mededelingen-ontwikkelingen-samenwerking 

Er hebben  afgelopen seizoen wijzigingen plaatsgevonden in de leiding. Jolanda en Marloes 

zijn miv september gestopt bij DIO en Douwe en Janke zijn in mei gestopt met training 

geven. We hebben vervanging gevonden in Afie Kroon: ouderengym, Hessie Kloosterman: 

volksdansen en Marjan vd Zee: jongens en meisjesselectie. 

We zijn afgelopen jaar bezig geweest om de groepen anders in te delen, dit om een te laag 

ledenaantal op te vangen.  

Ook zijn we als bestuur en leiding een aantal keer bij elkaar gekomen om één en ander te 

bespreken. Dit krijgt dit jaar een vervolg.  

Dhr D Stadman maakt nog wel even melding van het feit dat het verslag van de vorige 

jaarvergadering erg laat verstuurd is. Dit ook pas nadat door het HB aangegeven was, dat ze 

het verslag nog niet ontvangen hadden.  

 

 

2-a Ingelast agendapunt:  verslag jaarvergadering  14 oktober 2015 

Het jaarverslag van de jaarvergadering 2015 wordt alsnog uitgedeeld en na een korte      

leespauze ter behandeling  voorgelegd. 

Het verslag wordt door de aanwezigen goedgekeurd en door de vergadering vastgesteld. 

3. Jaarverslag afdeling gymnastiek 2015-2016 

Het jaarverslag wordt door Anneke voorgelezen, er zijn enkele opmerkingen. Deze worden 

aangepast. 

 

4. Jaarverslag penningmeester 2015-2016 

Wilfried heeft het jaarverslag rond laten gaan en heeft hier uitleg over gegeven. Er zijn een 

aantal vragen beantwoord en het jaarverslag is hiermee goedgekeurd. 

 

5. Verslag kascommissie 2015-2016/benoemen kascommissie 2016-2017 

De kascommissie heeft de financiën goedgekeurd. Mevr P. Tiesinga blijft nog een jaar in de 

commissie en er wordt binnenkort uit de leden een nieuw lid voor de commissie gezocht. 

 

6. Vaststellen begroting 2016-2017 



Er kwam een vraag vanuit het HB over het bedrag wat staat voor de bondscontributie. Dit 

heeft Wilfried duidelijk kunnen uitleggen. Ook nog een vraag over het veel hogere bedrag 

voor scholing trainers, dit komt doordat zowel Priscilla als Marjan dit jaar een opleiding 

niveau 3 gaan doen. Met Marjan is hierover afgesproken dat de vereniging dit betaald. Blijkt 

dat zij binnen twee jaar onze vereniging verlaat, moet zij een deel terug betalen. 

Na alles doorgesproken te hebben is de begroting goedgekeurd en dus vastgesteld. 

 

7. Vaststellen contributie 

Doordat we dit jaar een aantal bezuinigingen doorgevoerd hebben is het niet nodig om de 

contributie te verhogen. 

 

8. Verkiezen bestuursleden 

1xpenningmeester: Er zijn geen kandidaten  voor deze functie gemeld. Wilfried geeft aan het 

nog één seizoen te willen doen, maar dat hij daarna echt stopt.  

 

2xlid: Als nieuw lid is Jolanda aangesteld, zij gaat o.a werken als schakel tussen het bestuur 

en de activiteitencommissie. Er is nu dus nog 1 functie als lid vacant. 

 

1xsecretaris: Er zijn geen kandidaten voor deze functie gemeld. Anneke neemt een deel van 

deze taken op zich door de vergaderingen te notuleren en verslagen te schrijven. 

 

Vanuit het HB wordt aangegeven dat je mensen persoonlijk moet benaderen als je nieuwe 

leden in het bestuur wil. Dit wordt o.a door Trijntje al heel regelmatig gedaan, maar heeft 

tot nu toe nog niets opgeleverd. 

 

9.    Rondvraag 

K. van Weperen: Vraagt of het mogelijk is om de oudere leden niet bij de bond aan te 

melden, dit scheelt aanzienlijk in de kosten.  

Antwoord van Wilfried: dat klopt, de bond is alleen erg streng hierin. Het wordt niet 

getolereerd dat een aantal leden van een vereniging niet aangemeld zijn bij de bond. Bij 

controle kunnen ze je als vereniging in het geheel uitsluiten. Dan kan er o.a niet meer 

deelgenomen worden aan wedstrijden. 

 

D. Dijkstra: Wat wordt er vanuit de bond eigenlijk gedaan voor de oudere leden? 

Antwoord van Wilfried: In ieder geval op het gebied van de administratie is het wel degelijk 

nuttig. Via de bond kan hij gebruik maken van bepaalde systemen wat het zeker 

eenvoudiger maakt. Ook mag er officieel geen muziek in de les gedraaid worden als men 

niet lid is van de bond.  

 

J. Dijkstra-Jongedijk: Wat voor stemrecht heeft een ondersteunend lid? 

Antwoord van Klaas van Weperen: geen!  

 



K. van Weperen: Geeft namens het HB aan content te zijn met de afdeling gym, er wordt 

altijd positieve inzet getoond.  Speciaal een compliment voor Wilfried ivm het financiële 

verslag. 

Hij geeft ook nog aan dat hij en Dick Stadman miv het volgende seizoen hun werkzaamheden 

bij het HB neerleggen. Lopende zaken worden nog wel afgemaakt. 

 

D. Stadman: Hoe gaat het nu met het schoonmaken van de zaal aan de wemeweg?  

Trijntje geeft aan hier geen klachten meer over gehad te hebben. Wel geeft Douwe aan dat 

de douches waarschijnlijk heel weinig gebruikt worden. Hij heeft laatst een putje ontstopt en 

merkt dat de vlekken die daarvan afkomstig zijn nog steeds op de muur zitten.  

Er wordt aankomend seizoen even in de gaten gehouden hoe het gaat en of het goed blijft 

gaan. 

Er is wel elk jaar een keer legionella controle.  

 

 

10. Sluiting 

Eric sluit de vergadering en iedereen krijgt nog wat drinken. 

 

   

 

    

 


