Notulen Algemene Ledenvergadering van C.G.V Die Haghe
Datum:
Plaats

woensdag 30 maart 2016
Korfbalvereniging Die Haghe, Baambruggestraat 10 te Den Haag

Aanwezig: (volgens de lijst van aanwezigen)
Bestuur:
Pam Leenheers, Esther Trumpie, Helen Verwaart, Frank Geene, Connie La
Riviere, Karen Ypenburg (notulist)
Leden
(ouders van): Wim Schaasberg, Riet Koster, Kimberley Olaria, Ria Dingjan, Gerda Stiksma,
Henk van Lobenstein, Michelle de Kok, Marleen Raateland, Lisette van der
Zwan, Eline Worisek – van der Zwart, Johan de Bakker, Mandy Haack, Lara
Bakker, Diny Hederik, Benno Dijkers, Stephanie Dutour Geerling.
Ereleden:

Bas Steenks

Leden van
Verdienste: Joke Raateland, Jan Raateland, Ron van der Meijde
Afwezig met
Kennisgeving: Bert van Haaften, Bianca van Haaften, Francine van Limborgh, Herman
Wassenaar, Rex von Winckelmann, Agaath von Winckelmann, Gerna
Beldsnijder, Marinka Klaassen, Paul Buijtelaar, Bert van der Linde, Chiara den
Heijer.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en licht de invulling van de avond toe. Na afloop van de
formele vergadering zal worden gediscussieerd over twee onderwerpen:
- moet Die Haghe wel of niet het lidmaatschap van de KNGU (gedeeltelijk) opzeggen,
en;
- er is onvoldoende capaciteit om de Ooievaarspasregeling te kunnen blijven aanbieden.
Stoppen we deze regeling of zijn er nog mogelijkheden om de regeling aan te blijven
bieden?
2. Vaststellen agenda
Riet Koster (lid Dansfit) wil een agendapunt toevoegen: ClubCollect/ de communicatie. Dit
zal worden behandeld onder punt 8b.
3. Mededelingen
- Er is een turnster die per mail heeft aangegeven dat zij tegen het volledig opzeggen van het
lidmaatschap van de KNGU is. De reden hiervoor is dat de KNGU de turnwedstrijden, het
zomerkamp en de verzekeringen regelt. Deze standpunten worden meegenomen in de
discussie.
4. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 25 maart 2015
- Bas Steenks: de naam van de notulist ontbreekt. Nb. Dit staat vermeld bij de lijst van
aanwezigen.

De notulen zijn vastgesteld.
5. Jaarverslagen
De voorzitter zegt dat de jaarverslagen niet verder worden toegelicht. Zij bedankt iedereen die
een stukje voor het boekje van de ALV heeft geschreven.
6. Financiën
Frank Geene geeft een toelichting op het financiële overzicht.
Jan Raateland vraagt of de contributieverhoging in de begroting zit. Dit wordt door Frank
Geene bevestigd. De KNGU heeft de contributie verhoogd, dit is terug te zien in de begroting.
Nb. Per abuis is een verkeerde begroting bij de stukken gevoegd. De juiste stukken zijn alsnog
overlegd.
De begroting 2016, realisatie en contributieverhoging van 1,6 % worden goedgekeurd.
Verslag Kascommissie
De Kascommissie heeft de stukken goed bevonden.
Suzanne Lock heeft 2 jaar in de commissie gezeten en treedt af. Bert van der Linde blijft.
Marleen Raateland treedt toe tot de kascommissie, Eline van der Zwart – Worisek is reserve.
Samenstelling Kascommissie 2017 :
Bert van de Linde en Marleen Raateland. Reserve: Eline van der Zwart – Worisek.
ClubCollect
Vorig jaar heeft de ALV besloten de inning van de contributie uit handen te geven aan
ClubCollect. De verwachting was dat dit veel tijdsbesparing met zich mee zou brengen. Nu
een jaar later blijkt de tijdsbesparing erg tegen te vallen. Al met al is er niet echt sprake van
een verbetering ten opzichte van vorig jaar. Het bestuur stelt daarom voor om te stoppen met
het innen van de contributie door ClubCollect en vraagt de ALV naar haar mening.
Riet Koster licht toe dat de kosten van het lidmaatschap aanvankelijk laag waren, zodat het
laagdrempelig was om te gaan sporten. Met de invoering van ClubCollect zijn de kosten
opeens verhoogd. Daarbij komt dat ClubCollect niet bereikbaar is bij vragen of problemen.
Stoppen met ClubCollect zou naar haar mening dus een hoop ergernis schelen.
De ALV stemt in met het stoppen met ClubCollect.
Johan de Bakker vraagt of de situatie wel verbetert als we terugvallen op het zelf incasseren.
In het verleden liep dit immers niet goed. Frank Geene stelt dat het incasseren goed zal
verlopen.
7. Bestuursverkiezingen
Aftredend en niet herkiesbaar:

Timo Hol, Vikash Vernimmen

Karen Ypenburg heeft aangekondigd aan het einde van het seizoen te stoppen als secretaris.
8a. Vaststellen datum Algemene Leden Vergadering 2017
De vergadering wordt vastgesteld op woensdag 29 maart 2017
8b. (extra agendapunt op verzoek van leden van Dansfit)

Riet Koster geeft – mede namens Ria Dingjan, Gerda Stiksma en Diny Hederik (allen leden
Dansfit) - een toelichting op de wijze waarop gecommuniceerd wordt over de lessen. Bij
ziekte van de trainer is er geen vervanging. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal weken lang
geen les is gegeven.
Jan Raateland licht toe hoeveel werk hij eraan heeft gehad om een vervangende trainer te
regelen, maar dat dit helaas niet zo eenvoudig is. Er zijn onvoldoende trainers. Daarom is het
ondanks alle inspanningen niet gelukt om de lessen altijd door te laten gaan. Dit is overmacht
waar elke groep mee te maken kan krijgen.
Met de aanwezige leden van Dansfit wordt buiten het officiele gedeelte van de vergadering
gesproken over de invulling van de lessen om afspraken te maken over communicatie in de
toekomst.
10. Rondvraag
Bas Steenks geeft commentaar op het ALV boekje. De pagina’s 28 en 29 (Juryzaken) zijn een
goede aanvulling. De naam van Marinka Klaassen ontbreekt onderaan. Fred Ros is niet van
Die Haghe maar van Zoetermeer.
11. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit het algemene gedeelte van de
vergadering. Na een korte pauze zal worden gediscussieerd over het lidmaatschap van de
KNGU en over het wel of niet langer aanbieden van de Ooievaarspasregeling.
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KNGU
Jan Raateland licht problematiek rondom de KNGU toe. Hij eindigt zijn uiteenzetting met het
voorstel om alle recreatieve leden uit te schrijven. De selectieleden blijven ingeschreven zodat
zij mee kunnen blijven doen aan de turnwedstrijden.
Kimberley Olaria vraagt wat er gebeurt met het zomerkamp als we het lidmaatschap
opzeggen. Jan Raateland zegt dat je ook mee mag doen met het ZOKA als je geen lid bent.
Kimberley Olaria merkt op dat we in elk geval tot en met april zouden moeten wachten met
het nemen van een beslissing, omdat Jan Raateland eerder opmerkte dat de KNGU mogelijk
stopt te bestaan. Jan Raateland houdt scherp in de gaten wat de andere verenigingen doen.
Jan Raateland bereidt een overzicht voor met voor- en nadelen. Op een later moment zal
tijdens een extra ingelaste ALV gestemd worden over de vraag of Die Haghe het
lidmaatschap (gedeeltelijk) moet opzeggen.
Het volgende lid heeft per mail haar mening gegeven over het al dan niet opzeggen van het
lidmaatschap van de KNGU: Samira van Schie. Mevrouw Terlouw (moeder van Samira van
Schie (selectie senior D3) en Samira van Schie zelf, hebben beiden een email gestuurd en
merken op dat het vooral voor de selectieleden bezwaarlijk is om het lidmaatschap op te
zeggen (het mislopen van landelijke wedstrijden, Zoka, opleidingen juryleden, verzekering).
Zij stemmen tegen het opzeggen van het lidmaatschap.
OOIEVAARSPAS
Connie la Riviere licht het dilemma voor. Het aanbieden van de Ooievaarspasregeling kost
het bestuur teveel tijd, tijd die er niet is. Veel leden komen niet opdagen tijdens de

aangeboden scanmomenten, er moeten dan extra momenten worden ingelast en facturen
worden verstuurd die vervolgens niet worden betaald. Dit kost teveel tijd. Leden die niet zijn
komen scannen, weren uit de lessen, blijkt een lastige klus die niemand op zich wil nemen. Er
is een email verstuurd naar alle Ooievaarspasleden met een noodkreet om zich aan te melden
als vrijwilliger van de Ooievaarspasregeling. Van alle leden met een Ooievaarspas hebben er
slechts 6 gereageerd. Connie la Riviere eindigt haar betoog dat het bestuur geen andere
mogelijkheid ziet dan te stoppen met het aanbieden van de regeling, maar dat het bestuur
alsnog hoopt op een oplossing.
Er volgt een discussie met de aanwezigen.
De goeden lijden onder de kwaden.
Als we de regeling niet meer aanbieden, kunnen ze altijd nog naar andere naschoolse
activiteiten die gratis zijn.
Als je de vereniging toch splitst i.v.m. de KNGU, dan zou de Ooievaarspas gekoppeld
kunnen worden aan de selectieleden. Deze leden zijn namelijk gemotiveerd en zullen
wel komen scannen.
Vraag de gemeente om het scannen te koppelen aan het DigiD.
Vraag de gemeente zelf te scannen op het Spui bij de balie.
Na afloop van de discussie ziet de ALV geen mogelijkheid om – gelet op de grote belasting
voor onze vrijwilligers – de Ooievaarspasregeling aan te blijven bieden. Er wordt ingestemd
met het stoppen met ingang van het nieuwe seizoen.

