Ledenvergadering RGV, 7 april 2016.
Aanwezigen:
Zie presentielijst in schrift.
1.

Opening:
Voorzitter Grego Ernst opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom.

2.

Notulen ledenvergadering 26 maart 2015:
Deze stonden ter inzage op de RGV website.
Geen op of aanmerkingen.
3. Ingekomen stukken en mededelingen:
3.1 Afmeldingen; Gerrie Willink
3.2 Financiële positie KNGU;
Problemen bij de KNGU in de media gekomen, is ons allemaal niet ontgaan.Door
teruglopend leden aantal (300k naar 240k eind 2010) over 10 jaren is er gekozen
voor een nieuwe missie, visie, strategie en marketingbenadering. Doelstelling: Terug
naar 300k leden en 1100 gymclubs toekomstbestendig maken. Forse investeringen
waren noodzakelijn, waarmee destijds werd ingestemd. Minder inkomsten uit Lotto
via NOC NSF. Ledenaantal daalt nog steeds. Komen zeker niet terug op 300k. Tegen
verwachting zijn de inkomsten m.b.t. sponsoring teruggelopen. Alles heeft tot gevolg
dat er rigoureuze beslissingen genomen moesten worden, zoals diverse bezuinigen
en voor de verenigingen (KNGU leden) verhoging van de bondscontributie. Het
voorstel om de bondscontributie te verhogen met € 12,50 is later herzien.
3.3 Accommodatie voortgang
De huidige status is dat we wachten op de gemeente. Ik heb recentelijk in de
wandelgangen nog geïnformeerd bij Gerrit Laarman en deze zou eens bij de
gemeende informeren. De gesprekken van het gezamenlijke overleg namens de
Ruurlose Sport Federatie en met name de gebruikers van de sporthal en gymzaal ken
je. Denk nog steeds dat dit de beste weg is om gezamenlijk iets op poten te krijgen.
De gymzaal is dan wel afgeschreven maar tijdens een gesprek dat ik op het
gemeentehuis met Han Boer heb gehad is er duidelijk gesteld dat dit niet inhoud dat
de gymzaal gesloopt gaat worden. Wel is de gemeente zoekende naar hoe en at in
de toekomst. In Oktober is Han Boer nog bij mij op kantoor geweest en hij vertelde
dat er een schouwing komt in oktober van de sporthal. Hier uit voortvloeiend is
inmiddels (als het goed is) de gemeente bezig met een toekomstvisie en plan. De
insteek van de van de gezamenlijke ruurlose sportverenigingen worden hierin
meegenomen. Misschien hebben we (op initiatief van de RGV) vroegtijdig bij de
gemeente aan de bel getrokken om de toekomstvisie over de sportaccommodaties
enigszins te kunnen beïnvloeden en inspraak te creëren. De bal ligt nu even bij de
gemeente en Gerrit Laarman onderhoudt de contacten namens RSF.
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3.4 RGV Gala op 26 november 2016.
3.5 RGV bestaat dit jaar 90 jaar.

4.

Verslagen commissie
4.1 Technische commissie:
De Technische commissie bestaat op dit moment uit 3 personen.
Irma Klein Brinke, Ilse Boekelder en Maureen Stegeman.

Leiding / assistenten

Afgelopen seizoen heeft de RGV er weer gediplomeerde leiding en assistenten bij
gekregen.
Ook zijn er momenteel diverse leden die bezig zijn of beginnen met de opleiding
assistent 1 of 2.
De RGV streeft ernaar om bij iedere groep gediplomeerde leiding en assistentes te
hebben volgens de norm van de KNGU.
Dit geldt zowel voor de recreanten groepen als voor de selectie groepen.

Juryleden

Wij zijn nog altijd op zoek naar enthousiaste juryleden.
Vooral bij Turnen heren zouden we goed nieuwe juryleden kunnen gebruiken.
Voor de acrogym zijn hebben we nu ook 2 juryleden die op de hoogste niveaus mogen
jureren.
Zij hebben een brevet voor het ABC-niveau en mogen ook landelijke georganiseerde
wedstrijden jureren.
Bij turnen dames lopen er ook diverse aanmeldingen voor de jurycursussen van TD1 tot
TD3
Alle nieuwe juryleden alvast bedankt voor jullie inzet want zonder juryleden geen
wedstrijden !

Disciplines

Recreanten
We zijn gestopt met de groep Sport en Spel op dinsdagmiddag. Dit vanwege het
teruglopende aantal leden voor deze groep.
Verder geen bijzonderheden te melden.
Meeste groepen zitten goed vol.
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Acrobatische gymnastiek (ACRO)
We zien een nog steeds groei in het aantal teams dat deelneemt aan wedstrijden.
Dit seizoen is de Acro afdeling van de RGV ook voor het eerst vertegenwoordigt in het
C- en A-niveau.
Een prestatie waar we als vereniging trots op mogen zijn !
Trampoline
Deze discipline draait goed. Groepen zitten vol.
Meerdere leden hebben met goed resultaat deelgenomen aan het NK.
Turnen Heren (TH)
Selectie draait goed onder leiding van Charles Wansink.
Hij heeft na het vertrek van Maurits Wansink, tijdelijk de leiding op zich genomen.
We zijn Charles hiervoor zeer dankbaar.
Het bestuur is op zoek naar vaste leiding voor deze groep. We hopen hier op korte
termijn meer over te horen.
Turnen Dames (TD)
Bij de dames is er op verschillende niveaus in de 3e t/m 5e divisie geturnd.
De aanwas voor de selectie is goed.
De prestaties binnen deze discipline zijn zeer goed, veel RGV turnsters halen hun finales.
De overige groepen van de RGV draaien goed en hebben geen bijzonderheden te
melden.

Accom m odatie

We zijn afgelopen tijd door meerdere groepen geconfronteerd met klachten over de
gymzaal aan de schoolstraat.
Klachten betreffen hoofdzakelijk de kou in de gymzaal en het schoonmaken van de
gymzaal.
Wij nemen alle klachten serieus maar kunnen het niet altijd direct oplossen.

Algem een

In november dit jaar organiseren we weer onze 2-jaarlijkse RGV Gymgala.
Dit zal zijn op zaterdag 26 november.
Extra dit jaar is het 90-jarig bestaan van de RGV.
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4.2 Activiteiten commissie:
Nieuwe leden:

Elvis Buitenhuis, Arian Timmerman en Wik Groeneveld

15-08-2015
Pompdagen
• Met als middag programma Open Darts kampioenschap
• Opbrengst was veel minder, maar dit was de tendens tijdens de gehele pompdagen,
Vooral het koude regenachtige weer speelde hierbij parten.
• Het geheel werd wederom muzikaal omlijst door de SOG-band
05-09-2015
Bolchrysanten Actie
• In totaal alle 1200 stuks van de 1440 verkocht, De bloemen die over waren heeft
Groot Jebbink voor inkoopsprijs weer terug genomen. Dit jaar zaten we iets krapper met
de vrijwilligers . Aankomende actie proberen we meer kinderen te mobiliseren , dank
aan alle vrijwilligers en de fam. Klein Kranenbarg.
03-10-2015
Wedstrijd Trampolinespringen
• •
Een goed verlopen wedstrijd waarbij meerdere ouders ter ondersteuning
aanwezig waren.
29-11-2015
Clubkampioenschappen
• dit voornamelijk door de leiding georganiseerd. hiervoor dank.
29-12-2015
Wedstrijd Turnen Heren
• Onder leiding van Charles Wansink werd deze wedstrijd georganiseerd , na wat
onduidelijkheid over wie welke taken op zich had genomen stond er toch een mooi
evenement.
31-12-2015
Afscheid AC Leden
• Diana Eggink treed terug uit de activiteiten Commissie. Dank voor je inzet .
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4.3 Jeugdraad:
Afgelopen jaar was wederom een geslaagd jaar voor de jeugdraad. Het gymkamp vond
vorig jaar plaats op 17, 18 en 19 April 2015. Het was een geslaagde editie waarbij er 96
kinderen deelnamen aan het kamp rond het thema Halloween. De kindermiddag vond
afgelopen jaar plaats op zaterdag 4 juli 2015. Ondanks het erg warme weer kwamen
toch nog 33 kinderen genieten van de (water)spelletjes bij familie te Winkel.
De pieten zijn dit jaar voor de tweede keer op de pietenmiddag geweest. Nog steeds
een groot succes, want er kwamen veel kinderen op af en het was een leuke middag.
Dit jaar hebben we de halve sporthal gebruikt i.v.m. de andere lessen van de RGV.
Ook het altijd gezellige lijn- en volleybaltoernooi heeft weer doorgang gevonden met
een grote opkomst. Dit jaar voor het eerst voor deelnemers vanaf +/- 14 jaar oud. Dit
werd goed ontvangen. Voor de jeugd van groep 8 t/m +/- 14 jaar oud willen we
aankomend jaar een speciale VO-avond gaan organiseren.
Komend jaar zijn er twee aftredende jeugdraadleden; Stephan Woestenenk en Luke
Blikman. Afgelopen jaar zijn hun taken overgenomen door Lisanne Klein Brinke
(voorzitter) en Anne Klein Kranenbarg (kampcommissie). Ook zijn er twee nieuwe
jeugdraadleden bij: Fleur van de Kerkhof en Niek Bosman. Hiermee is de jeugdraad voor
komend jaar weer goed vertegenwoordigd.
Dit jaar is het gymkamp op 15, 16, 17 April, volgend weekend dus. Er gaan er 86
kinderen mee en het beloofd weer een groot succes te worden. Bij deze wil ik graag de
leiding en het bestuur nogmaals uitnodigen om de kinderen op onze bonte avond van
het gymkamp te komen bewonderen op zaterdag 17 April rond 20.00 uur. Voor een
hapje en een drankje word uiteraard gezorgd!

4.4 Sponsor commissie
Nadat we enkele Jaren geen sponsorcommissie konden vormen hebben zich er nu 3
personen aangemeld om een Sponsorplan voor de RGV op te zetten.
Elvis Buitenhuis
Arian Timmerman
Robert Kapers
Zij hebben wel duidelijk aangegeven dat het een tijdelijke bezetting betreft. Na de
opstartfase willen ze de taken overdragen aan nieuwe commissieleden.
Doelstelling is om op korte termijn tot een sponsorplan te komen. Het eerste overleg
heeft inmiddels plaatsgevonden, waarbij enkele interessante ideeën op tafel zijn
gekomen. Ook hebben we enkele actiepunten vastgelegd, waaronder het plannen van
een open tafel gesprek met potentiele sponsoren om onze ideeën met hen te delen en
mogelijkerwijs nieuwe te ontwikkelen.
Verder willen we een RGV Kalender 2017 uitbrengen. Deze zal tijdens het gala gereed
moeten zijn voor verkoop.
Kortom de sponsor commissie leeft weer binnen de RGV!
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4.5 Jaarverslag penningmeester
Stephan verklaart de financiële positie van de RGV aan de hand van enkele sheets.
4.6 Verslag kascommissie
Kas gecontroleerd door Ivan Otten en Theo Hesselink en akkoord bevonden.
Nieuw kascommissielid is Wim Slotboom , Theo is aftredend.

5.

Huldiging Jubilarissen:
Onze jubilaris(sen) van dit jaar:
Reineke Hogevonder
(40 jaar lid)

6.

Begroting 2016
Stephan verklaart de financiële positie van de RGV en geeft de begroting van het
komende jaar weer.
Gezien de jaarlijks minder wordende gemeentelijke subsidie, is het enorm belangrijk dat
de RGV in de toekomst activiteiten zoals De Pompdagen, Bolchrysanten verkoop blijft
organiseren en eventuele nieuwe activiteiten ontwikkelt. Ook de sponsorinkomsten zijn
erg belangrijk voor de RGV.
Opm. Anne Mieke; Kerstattentie / kerstborrel opnemen in groep 48 (Pers en
communicatie).

7.

Ledenadministratie en Contributieherziening:
Het voorstel voor contributieverhoging wordt akkoord bevonden. De nieuwe contributies
zullen op de website worden geplaatst.
Het bestuur gaat akkoord met een maandelijkse contributieheffing. Standaard wordt per
kwartaal geïncasseerd, maar als uitzondering kan dat ook maandelijks. Hiervoor moet
een RGV lid contact opnemen met onze penningmeester.
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8.

Jaarverslag secretaris:

RGV Website:

Nieuwe aanvullingen op de website worden onder de aandacht gebracht. Tevens wordt
het overzicht van het aantal bezoeken op de RGV site getoond.

Vervanging leiding:

Indien er problemen m.b.t. vervanging van leiding dreigen te ontstaan, dan elkaar graag
vooraf informeren zodat we niet zonder leiding komen te staan. Deze oproep geldt voor
alle leden.

Rabobank Coöperatie Fonds:

Tijdens de hoge hoed verloting hebben we € 1000,- ontvangen van het Rabobank
Coöperatie Fonds.

Clubkampioenschappen:
De afgelopen Clubkampioenschappen waren weer een enorm succes.
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9.

Verkiezing bestuursleden en organisatorische veranderingen:
Grego Ernst is aftredend en stelt zich niet opnieuw beschikbaar.
Theo Hesselink wordt benoemd tot nieuwe voorzitter.
Gerrit Woestenenk is aftredend en stelt zich niet opnieuw beschikbaar.
Erna Boekelder wordt benoemd voor de functie van Ledenadministratie.

10. Rondvraag:
Gerrit klein Kranenbarg deelt mee dat op 27 augustus a.s. de bolchrysanten plaats vindt.

11. Sluiting
Voorzitter sluit de vergadering en bedankt ieder voor zijn/haar aanwezigheid.
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