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1. Opening: 
Onze voorzitter, Ida Damen, heet iedereen van harte welkom bij deze Algemene Leden Vergadering. 
Fijn dat er zo’n grote opkomst is waaruit interesse blijkt voor het reilen en zeilen bij Kunst en kracht. 
 
2. Agendavaststelling. 
 
3. Ingekomen stukken 
Er zijn enkel afmeldingen binnengekomen bij het secretariaat. De volgende personen hebben 
aangegeven iets later te komen: 
Bart-Jan Daamen en Antoinette Blankers. 
Afmeldingen komen van: 
Leon Dominicus, Marit v/d Loo, Marion de Leeuw, Ad Smulders. 
 
4. Notulen ALV  december 2016  
De notulen van de ALV van december 2016 zijn te vinden op de website 
www.kunstenkrachttilburg.nl. 
Er zijn geen vragen, de notulen zijn hierbij gearresteerd. 
 
5. Voordracht nieuwe penningmeester 
Vandaag dragen we Piet van Erp voor als nieuwe penningmeester van Kunst en kracht, we stemmen 
d.m.v. handopsteking. 
Piet stelt zich kort voor. Hij is bezig aan zijn derde leven bij de vereniging en deze maal om orde op 
zaken te stellen in de financiële administratie. 
Piet wordt unaniem aangenomen als 1e penningmeester. 
 
6. Organogram: 
Het bestuur wordt kort voorgesteld, momenteel zijn er 4 leden, we zoeken nog een 5e bestuurslid. 
Het hoogste orgaan is de algemene ledenvergadering, daaronder valt het bestuur dat weer gevolgd 
wordt door de werkgroepen met elk hun eigen werkgroep coördinator.  
In deze vorm kan het bestuur zich bezighouden met besturen en zorgen de werkgroepen voor de 
uitvoering. 
Ida legt uit welke werkgroepen er zijn, stelt de coördinatoren voor en legt uit wat zij doen. 
 
Momenteel zijn we nog op zoek naar mensen voor de sponsorcommissie, wanneer men interesse 
heeft kan men zich melden na de ALV. 
Er zijn geen vragen over het organogram vanuit de aanwezigen. 
 
7. Actieplan 
Aan de hand van de beleidsthema’s: Professionalisering, Saamhorigheid en Differentiatie hebben we 
als bestuur deze stip aan de horizon: Een professionele vereniging met kwalitatief en kwantitatief 
divers sportaanbod voor jong en oud.  Dit hebben we uitgesplitst in drie speerpunten: 
1. Meer saamhorigheid binnen de club     
2. Meer professionalisering en samenwerkingsverbanden      
3. Meer differentiatie in lesaanbod   
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We zijn de afgelopen 4 jaar hiermee bezig geweest, elk jaar hebben we hier nieuwe acties aan 
vastgemaakt 
 
Toen we hier mee begonnen wilden we toewerken naar 750 leden, we zitten nu op ruim 900 leden. 
 
De actiepunten van seizoen 2016-2017 zijn 
 

1. Fuseren K&K recreatie en K&K wedstrijd. 
De twee afdelingen scheiden werd een strijd met de bond die wij niet konden winnen vandaar 
dat vorige ALV gevraagd is de twee afdelingen weer te fuseren, dit heeft veel tijd en moeite maar 
gelukkig geen geld gekost. 

 
2. Vergoedingen beleid professionaliseren 

 
3. Zichtbaarheid en communicatie bestuurszaken 

 
4. WWS beleid stroomlijnen en professionaliseren 

 
5. Haalbaarheidsonderzoek nieuwbouw 

 
6. K&K geheugen digitaliseren 

Door middel van een online omgeving in HRMwiki willen we het verenigingsgeheugen veilig 
stellen, dit draagt bij aan makkelijkere overdracht naar nieuwe vrijwilligers. 

 
7. Boekhouding professionaliseren 

Het splitsen van de vereniging heeft gezorgd voor oponthoud in de boekhouding. 
De jaarstukken kunnen daardoor niet nu gepresenteerd worden, dat doen we in het najaar. 
Eén van de aanpassingen in de financiële administratie zal zijn dat de contributie voor 
wedstrijdgroepen in het nieuwe seizoen per kwartaal geïnd wordt, bij recreatie loopt de 
inning van de contributie nu al per kwartaal. 

 
8. HR beleid professionaliseren 

Contracten gemaakt (vrijwilligerscontracten) 
Feedback van werkgroep coördinatoren 

 
9. Commissie 100-jaig bestaan 

We zijn ermee bezig een commissie te vormen, over twee jaar bestaan we 100 jaar. 
Dit willen we niet alleen vieren met een grote show maar door het hele jaar met leuke 
activiteiten bij dit jubileum stil te staan. 

 
Naar aanleiding van punt 5 van de actiepunten tonen we een filmpje van onze wens voor een 
nieuwbouw. 
De getoonde accommodatie is wat we voor ogen hebben en wat we nodig hebben om onze ambities 
waar te kunnen maken. 
 



 

3 
Notulen Algemene ledenvergadering Kunst en Kracht 26 juni 2017 

Vraag vanuit de ALV: wat is de tijdlijn hierin? Dat is afhankelijk van eventuele partners, bijvoorbeeld 
de universiteit, zij kunnen pas over 3 jaar iets voor ons betekenen. 
We zitten niet op hele kolen omdat het niet meer veilig is, we zitten op hete kolen omdat het niet 
meer past. 
We zijn in gesprek met gemeente Tilburg evenals de TSR(Tilburgse Sportraad). 
De tijdlijn zal wat langer zijn dan bij een commercieel bedrijf, wij zijn allemaal vrijwilligers dus dit plan 
is niet in een paar maanden uitgewerkt. 
 
Gilbert: waarom samenwerken met de Universiteit? De Universiteit wil eventueel een nieuw 
sportcentrum bouwen en zij zijn op zoek naar een manier om een leeromgeving te koppelen aan hun 
sportcentrum.  
 
Monique: 

▪ Heeft heb bestuur bij de volgende ALV een nieuwe actieplan voor volgend jaar? Ja, wij zijn nu 
bezig met het formuleren van het actieplan voor seizoen 2017-2018. De meeste punten van 
afgelopen jaar zijn afgerond of zijn in afrondende fase, daarom willen we een nieuw 
actieplan opstellen. 

 
▪ 900 leden is dat gerealiseerd door de fusie van Volt en de wedstrijdgroep van Dionysius? Dit 

is deels het geval, er zijn ook veel nieuwe leden gegenereerd door veel nieuw aanbod in 
lessen. 

▪ Zijn er wachtlijsten? Niet veel, bij ongeveer  4 à 5 lessen zijn er wachtlijsten, we proberen de 
kinderen op de wachtlijst bij andere lessen te plaatsen. 
Als er langere tijd een wachtlijst is op een les dan proberen we de les uit te bouwen door een 
extra les te maken. 

 
Ida: als je iets kan en wil betekenen voor de vereniging, laat het dan horen, wij zijn blij met alle 
vrijwilligers. 
 
8. Sluiting: 
Het bestuur wil alle aanwezigen hartelijk danken voor de betrokkenheid, we hopen bij volgende ALV 
weer meer mensen te mogen begroeten. Wij zijn na de vergadering nog beschikbaar om vragen te 
beantwoorden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ilse van Beurden (secretariaat) 
Kunst en Kracht 
---------------------------------------- 
[E] i.vanbeurden@kunstenkrachttilburg.nl 
---------------------------------------- 


