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Notulen Algemene leden vergadering 27 november 2017 

 
 
 

1. Opening door de voorzitter 
Welkom, voordat we beginnen met de agendavaststelling kijken we naar een filmpje over 
FreerunXtra. 
 
 

2. Vaststellen agenda 
Bij punt 6 stonden de Jaarrekening 2016 en begroting 2018 op de agenda. Door wisselingen in de 
financiële administratie en tijdelijk ontbreken van een penningmeester is de jaarrekening 2016 
nog niet klaar. Het bestuur wil de ALV vragen of zij akkoord gaan met het voorstel om de 
jaarrekening 2016 in een extra ALV in januari 2018 te presenteren. 
Gaat de ALV akkoord d.m.v. handopsteking? De ALV gaat unaniem akkoord. 
 
 

3. Ingekomen stukken en mededelingen. 
Er zijn enkel afmeldingen, deze worden door de secretaris genoemd. 
 
Ida neemt het woord en stelt een aantal nieuwe vrijwilligers voor;  
Tom Bertens is de nieuwe coördinator PR & Sponsoring. 
Els van den Brekel is de nieuwe coördinator Verhuur.  
Liselotte Mulder is pas begonnen als Coördinator WTH (Wedstrijd Turnen Heren).  
Wijnand Dellemijn regelt de mail die binnenkomt op info@kunstenkrachttilburg.nl.  
Heike de Beer neemt een deeltaak van de vrijwilligers coördinator op zich en Barbara is nieuw 
werkgroep lid van WTD (Wedstrijd Turnen Dames) 
Daarnaast heten we Ivano Geertse van harte welkom, hij vervangt Janneke Aussems en is onze 
nieuwe Combinatiefunctionaris. 
 
 

4. Notulen ALV juni 2017 
Geen vragen over de notulen van vorige alv. 
De Notulen zijn gearresteerd. 
 
 

5. Actieplan 2018 

Sinds enkele jaren werken we in het bestuur elk jaar met een actieplan. Dit plan stellen we samen aan de 
hand van de volgende beleidsthema’s: Professionalisering, Saamhorigheid en Differentiatie.  
Met als stip aan de Horizon:   

Een professionele vereniging met kwalitatief en kwantitatief divers sportaanbod voor jong en oud. 
Ledenaantal 1000 in 2019 
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De actiepunten voor seizoen 2017 – 2018 zijn: 
 
1. Vergoedingenbeleid & contracten trainers herzien  
- contracten herzien  
- uitzonderingen vergoedingenbeleid herzien  
O.l.v.  Penningmeester  
Wanneer: januari ‘18 
 
2. WWS beleid herzien 
- visiedocument  
- afstemmen praktische  zaken binnen WWS 
- infoboekje ouders en leden herzien voor hele WWS  
O.l.v.  Coördinator WWS  
Wanneer: maart ‘18 
 
3. Professionaliseren declaratiebeleid  
O.l.v.  Penningmeester  
Wanneer: december ‘18 
 
4. Haalbaarheidsonderzoek Clubhuis   
- financieel plan met kostenraming  
O.l.v.  Voorzitter & penningmeester  
Wanneer: mei ‘18 
 
Vraag uit de zaal: kun je niet samenwerken met andere verenigingen? Daar zijn we naar aan t kijken, 
andere verenigingen willen ook in de avonden in de zaal dus een school zou geschikter zijn. 
Ida: De TSR(Tilburgse Sport Raad) heeft een sportmanifest geschreven en daar staan een nieuwe turn 
accommodatie in genoemd, dit  manifest gaat naar de gemeenteraad. 
 
5. Professionaliseren contributie inning  
– SEPA regeling  
– Digitaliseren inning & implementatie website  
O.l.v. Voorzitter & Penningmeester  
Wanneer: dec ‘17 
 
6. Subsidie mogelijkheden in kaart brengen  
- mogelijkheden sportimpuls subsidie onderzoeken  
- in kaart brengen nieuwe subsidiemogelijkheden  
O.l.v.   Voorzitter & Penningmeester  
Wanneer: dec ’17 / jun ‘18 
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7. Commissie 100-jarig bestaan  
- samenstellen commissie en deelcommissies  
O.l.v.  Voorzitter  
Wanneer: juni ‘18 
We willen elke maand een leuke actie houden om ons 100-jarig bestaan te vieren en in oktober een 
jubileumshow 
 
 
8. Vergroten cursusaanbod  
O.l.v.   Combinatiefunctionaris 
Wanneer: april ‘18 
 
9. K&K geheugen digitaliseren   
- Werkgroep- en functionarisomschrijvingen in HRM wiki  
- Beleidsdocumenten in HRM wiki  
- Promotiemateriaal in HRM wiki  
-Draaiboeken in HRM wiki  
O.l.v.   Secretaris  
Wanneer: juni ‘18 
 
10. Voordracht en overdracht bestuursfuncties   
- Nieuwe vrijwilligerscoördinator aanstellen  
- Vicevoorzitter aanstellen  
- af en aantreedschema updaten  
O.l.v.   Voorzitter  
Wanneer:  juni ‘18 
 
11. Professionaliseren Verhuur  
O.l.v.   Penningmeester  
Wanneer:  mei ‘18 
 
12. Statuten en het huishoudelijk reglement herzien  
O.l.v.  Voorzitter  
Wanneer: april ‘18 
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6. Begroting 2018 
De begroting wordt rondgedeeld door de penningmeester. Het samenstellen van de begroting is 
een lastige klus geweest omdat de jaarrekening 2016 nog niet compleet is en de financiële 
stukken van 2017 nog niet volledig bekend. Begroting 2018 is samengesteld aan de hand van de 
tot nu toe bekende gegevens van 2017. De resultaten waren in het verleden positief, 
waarschijnlijk zal het resultaat van 2017 neutraal zijn en dat is het uitgangspunt voor de begroting 
2018. 
Misschien goed om te noemen dat de kosten begroot bij het bestuur zijn voornamelijk financiële 
kosten. Het bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers. 
Vraag uit de zaal: waar komen de baten van de WES vandaan? Die komen uit de verhuur. 
Vraag uit de zaal: waar komt het grote verschil in baten en kosten vandaan bij WTH? De groep 
jongens turnen is niet zo groot dus weinig inkomsten vanuit de contributie. De kosten van de 
leiding is hoger geworden omdat we een extra trainer hebben aangesteld om het jongens turnen 
een boost te geven. Dit seizoen gaan we samen met WTH bekijken hoe we dit voor elkaar gaan 
krijgen. Liselotte is sinds dit jaar deel van de werkgroep en zal hier aan bijdragen. 
Opmerking uit de zaal: de positieve resultaten van WRS zijn lager dan je zou verwachten, Hoe 
komt dat? Er is veel geïnvesteerd in gekwalificeerde trainers, daar hangen kosten mee samen. In 
de begroting zijn geen subsidies meegenomen omdat dat nog niet zeker is. 
Vraag uit de zaal: Worden er nog subsidies aangevraagd of lopen er nog subsidies? Er loopt nog 
een subsidie voor turnen dames en er wordt een sportimpuls subsidie aanvraag gedaan. 
Gaat men akkoord met de begroting d.m.v. handopsteking? De vergadering gaat akkoord 
(unaniem) 

 
7. Vacatures bestuur 

Momenteel bestaat het bestuur uit 4 personen. Dit is te weinig. In 2018 neemt Marina afscheid. In 
het najaar 2019 neemt Ida afscheid en Ilse dan weer in 2020. Daarna zal Piet afscheid nemen in 
2021. Dus nieuwe aanwas is nodig zodat de taken goed overgedragen kunnen worden.  
De vacatures op een rijtje: 

• Vicevoorzitter 

• Vrijwilligers coördinator 

• Secretaris 

• Algemeen bestuurslid (3x) 
Ook is er altijd hulp welkom in de werkgroepen, hier zijn we onder andere op zoek naar 

• Coördinator kinderfeestjes 

• Werkgroep leden 
Voor meer informatie kunt u terecht bij onze secretaris, Ilse van Beurden. 
secretariaat@kunstnkrachttilburg.nl  
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8. Rondvraag 

Bart Jan: ik had moeite om magnesium te bestellen. 
Corina: bij het organiseren van wedstrijden hebben we veel moeite om hulp te vinden. Bij andere 
verenigingen is het verplicht om te komen helpen. Kunnen we vrijwilligerswerk verplicht stellen?. 
Antwoord: Vanuit de gemeente is ons tijdens een workshop afgeraden om vrijwilligerswerk 
verplicht te stellen, maar we zullen het nogmaals meenemen naar de bv. 
Corina: Als leden van de vereniging zich melden bij Postcodeloterij dan krijgt de club een bijdrage. 
>Dit zullen we meenemen naar de werkgroep PR en Sponsoring. 
Adrienne: Kunnen we misschien gaan samenwerken met kinderdagverblijven of naschoolse 
opvang? Ida: In tegenstelling tot de trend bij andere verenigingen is de afgelopen jaren ons 
ledenaantal verdubbeld. Samenwerken met scholen doen we door middel van clinics. 
Vanuit de lessen van Adrienne: wil bij meerdere lessen inventariseren om de recreatieplus lessen 
uit te breiden. Dit zal binnen WRS uitgewerkt worden. 
Antoinette: wil een bedankje uitbrengen. 
 

9. Sluiting 
In Januari zullen we een extra vergadering uitzetten om de jaarrekening 2016 te presenteren deze 
zal plaatsvinden op 15 januari 2018 om 19:30 uur in de Salto. 
Allen hartelijk dank voor jullie aanwezigheid en betrokkenheid. 

Namens het bestuur, 

Met vriendelijke groet, 

 
Ilse van Beurden (Secretaris) 
Kunst en Kracht 

---------------------------------------- 

[E] secretariaat@kunstenkrachttilburg.nl 

[W] www.kunstenkrachttilburg.nl 

---------------------------------------- 
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