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Notulen extra Algemene Leden Vergadering 15-1-2018. 
 
 
Agenda: 

1. Opening 
2. Ingekomen stukken/mededelingen 
3. Jaarrekening 2016 
4. Rondvraag  
5. Sluiting 

 
 
1. Opening: 
Ilse heet de aanwezigen van harte welkom en geeft aan dat de voorzitter om gezondheidsredenen 
niet aanwezig kan zijn. Ilse zal de vergadering voorzitten. 
 
 
2. Ingekomen stukken/Mededelingen: 
Er zijn geen ingekomen stukken, enkel afmeldingen. 
 
 
3. Jaarrekening 2016: 
De afgelopen jaren is het wat onrustig geweest rondom de Financiële Administratie. 
Afgelopen februari heeft Piet zitting genomen in het bestuur om structuur en orde aan te brengen in 
de financiën. Er lag een hele berg werk wat uitgezocht moest worden. 
Er was hoop dat de zaak rond zou zijn in juni 2017 maar dat is niet gelukt. Door omstandigheden en 
bijkomende zaken die de boel vertraagden is het zo gelopen, onze excuses daarvoor. 
 
Alle zaken zijn naar eer en geweten uitgezocht en verwerkt tot een jaarrekening waar we als bestuur 
en werkgroep Financiële Administratie achter kunnen staan. We hebben daarbij veel hulp gehad van 
Dick van Boxtel van Administratiekantoor Het Perspektief. 
 
De jaarrekening die er ligt is van één vereniging met veel verschillende afdelingen waar we de zaken 
naar opgesplitst hebben zodat duidelijk is hoe de zaken lopen. 
 
We geven de aanwezigen de kans om de stukken even door te nemen en vragen te stellen. 
 
Adrienne: Try-out komt op een negatief saldo uit, is het dan wel zinvol om te doen?  
Piet: Dit is sec de organisatie, daar tegenover staan de nieuw geworven leden op de lessen door Try-
out welke geboekt zijn op WRS. 
 
Adrienne: ik heb nog een opmerking, ik geef les bij het indoor sportcentrum in de Reeshof en de 
beheerder zei dat die les geboekt staat voor een volledige zaal echter gebruiken wij maar 1/3 zaal. 
Piet zoekt uit wat in rekening gebracht wordt door gemeente Tilburg en laat aan Adrienne weten hoe 
het zit. 
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Corina: wat betekend Abon? Dit staat voor een abonnement (in dit geval betreft onderhoud bij 
Jansen & Fritsen. 
En Abb? Dat staat ook voor abonnement (in dit geval gaat het om kosten voor afvalverwerking) 
 
Opmerking Adrienne: de vrijwilligersvergoeding moet hoger zijn. Piet: Kosten leiding staat per 
werkgroep genoteerd. Vrijwilligersvergoeding gaat om andere vergoedingen. 
 
Corina: We zijn al met al toch positief geëindigd! 
Piet geeft aan daar een hard hoofd in gehad te hebben maar het is alles meegevallen. 
 
Voor 2017 geeft Piet aan dat de stukken bij de eerste jaarvergadering klaar zullen zijn, indien 
gewenst zijn deze voor de ALV opvraagbaar bij het secretariaat. 
 
Verder zijn er geen vragen over de jaarrekening 2016. 
 
Ilse leest de verklaring van de kascontrolecommissie voor en vraagt de leden van de algemene 
ledenvergadering dechargé te verlenen aan bestuur en penningmeester. 
Stemming geschied door handopsteking. 
De leden gaan unaniem akkoord. 
 
 
4. Rondvraag: 
Nathalie: Hoe zit het met de uitslag van de verkoop van de grote clubactie? 
Er zijn erg veel loten verkocht. De persoon die de organisatie op zich heeft genomen zit momenteel 
midden in zijn tentamens. Het hoogste aantal loten dat door één lid is verkocht is 92 loten.  
De communicatie betreft de valkuiltrainingen heeft vertraging opgelopen maar we hopen dat dit zo 
snel mogelijk gecommuniceerd kan worden. 
 
Wilma: Nog een vraag over de grote clubactie, wij hebben contante loten verkocht, die zijn bij de 
verkoop al betaald maar wij hebben nooit loten ontvangen om aan die mensen te geven, het geld is 
al wel naar Kunst en Kracht gegaan. Graag wil ik hen het geld retour geven. (les Adrienne/Ingrid) 
Ilse geeft dit door aan de organisatie en neemt contact op met Wilma. 
 
Adrienne heeft een vraag over declaraties, we vragen haar dit bij WRS neer te leggen of een mail 
naar het bestuur te sturen. 
 
Annet heeft een vraag over de sleutels, we vragen haar dit in een mail naar het bestuur te sturen 
zodat het meegenomen kan worden in de bestuursvergadering. 
 
Corina: Ik wil graag Piet en de financiële administratie bedanken voor het feit dat ze het toch voor 
elkaar hebben gekregen om de jaarrekening in orde te hebben. 
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Piet: Kunst en Kracht is een grote vereniging met veel zaken die door vrijwilligers geregeld worden. 
Vaak zijn de taken erg groot en daarom zijn wij steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers want vele 
handen maken licht werk. 
Het is niet alleen zaak om de huidige vrijwilligers te ondersteunen, ook is het nodig om voor 
vervanging te zorgen wanneer een vrijwilliger -na zijn termijn volgemaakt te hebben- wil stoppen 
met zijn taken. 
Bent u of kent u iemand die graag mee wil helpen, laat het ons weten. 
Piet belooft een fles wijn voor de gouden tips! 
 
 
5. Sluiting: 
Ilse sluit de vergadering en dankt alle aanwezigen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ilse van Beurden (secretariaat) 
Kunst en Kracht 
---------------------------------------- 
[T] 013-5714584 
[E] i.vanbeurden@kunstenkrachttilburg.nl 
---------------------------------------- 


