
Notulen Algemene Ledenvergadering donderdag 21 maart 2019 

 

Aanwezig: Paul van Daal, Carola Karnebeek, Mariëlle Rutten, Natascha Jansen, Sandra 

Bosmans, Hetty van den Heuvel, Fien van der Horst, Meerthe van der Horst, Ben van der 

Horst, Ludo Kolfschoten, Janne Rutten, Astrid Heuvelmans, Marcel Jansen, Nelly Baats, 

Annemarie Keeris, Bea van Kasteren, Claudia Kelders, Freddy van Tongeren, Bart Eversdijk, 

Luciënne Intven, Bertha Kuijlaars, Karin Staals, Linda Jansen, Anke Vorstermans en Karen 

Manders 

 

Afwezig met kennisgeving: Hilde Teunissen, Linda de Wit, Priscilla Schmitz, Lisette Janssens, 

Monique Koolen, Robert Claassen, Sandra Dillen, Jopie van den Heuvel, Cas Manders, Juriaan 

Manders, Claudia Hendriks, Marjolein Zieren, Laura Heuvelmans en Annemieke Rutten 

 

1. Opening en agenda  

Paul opent de vergadering om 20.30 uur en heet iedereen welkom. Ben van der Horst is jarig 

en wordt gefeliciteerd.  

De agenda wordt akkoord bevonden. 

 

2. Bestuur 

Paul van Daal en Carola Karnebeek zijn aftredend en herkiesbaar. 

De aanwezige leden herkiezen Paul en Carola. 

 

De vacante positie binnen het bestuur wordt ingevuld door Natascha Jansen. Welkom 

Natascha! Het bestuur is nu weer compleet. 

 

De invulling en taken van het bestuur: 

- Paul van Daal -> voorzitter 

- Carola Karnebeek -> technische zaken en dagelijkse financiën 

- Mariëlle Rutten -> financiën 

- Natascha Jansen -> algemeen bestuurslid 

- Hetty van den Heuvel, Sandra Dillen en Sandra Bosmans -> contactcommissie DVS 

- Karen Manders -> secretariaat 

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

geen 

 

4. Behandeling verslag Algemene Ledenvergadering 22 maart 2018 

Er zijn geen vragen/opmerkingen over de notulen.  

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

5. Financieel verslag/verantwoording 

Mariëlle licht het financiële verslag uitgebreid toe.  

De opbrengst van de contributie is wat hoger dan normaal. Dit komt doordat er nog een 

halfjaar contributie vanuit freerunnen in zit. Daarnaast zijn de turngroepen goed gevuld; 



 

We hebben 2 wedstrijden georganiseerd. Per wedstrijd brengt dit ongeveer € 1.000,00 op.  

Daarnaast zijn de opbrengsten van de Grote Clubactie en sponsoring hoger uitgevallen. Een 

deel van deze opbrengst is apart gezet voor het 65-jarig jubileum; 

 

Kosten voor leiding zijn hoger. Een aantal trainers hebben opleiding niveau 2 of niveau 3 

gevolgd. Voor deze uitgaven is subsidie bij de Gemeente aangevraagd. Op dit moment is de 

subsidie nog niet toegekend. 

Kosten van de turnbond zijn gestegen; 

 

De contributie zal, naar verwachting, per 1 september 2019 minimaal stijgen. Ouders 

worden uiteraard voor de zomer op de hoogte gesteld indien verhoging doorgevoerd wordt; 

 

De post voor kleding is fors gestegen. Er zijn nieuwe turnpakken aangeschaft; 

 

Op de balans staan 3 fondsen: 

Fonds DVS -> overname DVS door Tonido 

Fonds Vrienden van Tonido -> mensen die een vrijwillige bijdrage leveren aan Tonido omdat 

zij de vereniging een warm hart toedragen. Bij gebruikmaking van dit Fonds worden de 

Vrienden geïnformeerd 

Fonds nieuwe toestellen -> een deel van het vermogen is afgesplitst voor aanschaf nieuwe 

toestellen. 

 

De balans is positief, Tonido is een gezonde vereniging. 

 

Ben vraagt hoe het zit met verzekering van de toestellen. Het bestuur is hiermee bezig. Er is 

een offerte opgevraagd bij Interpolis. Daarnaast heeft Paul contact gehad met KNGU ivm 

collectiviteit. Het streven is om de verzekering zo snel mogelijk te regelen. Astrid geeft aan 

dat ook gekeken dient te worden naar verzekering van de kleding. 

 

Ben wil graag nadere uitleg over het beloningssysteem van trainers. Paul geeft aan dat aan 

elk niveau een beloning gekoppeld is. Daarnaast komt er een kleine aanmoedigingsbonus 

van 20%  bij voor trainers met niveau 2 en niveau 3. De maximale vrijwilligersvergoeding op 

jaarbasis was € 1.500,00. Deze is nu verhoogd tot € 1.700,00. 

Een aantal aanwezige trainers is het niet eens met het beloningssysteem. Dit wordt op een 

ander moment besproken. De ALV is hiervoor niet de juiste plaats.  

 

Kascontrolecommissie en verkiezing nieuwe commissielid 

Ben van der Horst treedt af. Hij wordt bedankt voor zijn inzet. Claudia Kelders meldt zich aan 

en wordt benoemd. Dank namens het bestuur.  

 

6 maart 2019 is de kascommissie bij elkaar gekomen, 

 

Door de Algemene Ledenvergadering is op 22 maart 2018 aan de in die vergadering gekozen 



kascommissie de opdracht verstrekt tot het controleren van het financieel verslag van turn- 

en gymnastiekvereniging “Tonido” over het verenigingsjaar 2018. 

 

De kascommissie heeft de balans per 31 december 2018 met een balanstotaal van € 80.244 

en de rekening van baten en lasten met een positief resultaat van € 1.514 over het 

verenigingsjaar 2018 gecontroleerd en akkoord bevonden.  

 

De kascommissie, Ben van der Horst, Luciënne Intven en Bart Eversdijk, stelt aan de 

vergadering voor het bestuur te déchargeren voor het gevoerde financiële beleid. 

 

6. Verantwoording bestuur/commissies 

Ledenadministratie: 

Op 1 januari 2018 telde Tonido 350 leden, op 31 december 2018 waren dit er 327. De 

afname komt onder andere door het wegvallen van het freerunnen; 

In 2018 zijn er 95 nieuwe leden ingeschreven, waarvan 77 vrouwelijke en 18 mannelijke 

leden.  

Er hebben 131 leden opgezegd, waarvan 92 vrouwelijke en 39 mannelijke leden. 

Het ledenaantal zou hoger kunnen zijn. Er is op dit moment geen uitbreiding mogelijk in de 

zalen; 

In maart 2019 zijn er 40 plaatsen gevuld bij de peutergroep. Dit was mogelijk doordat de 

groepen opnieuw ingedeeld zijn; 

de langste wachtlijsten zijn in Aalst en de peutergroep in Valkenswaard (kinderen worden al 

op zeer jonge leeftijd aangemeld) 

 

Opleidingen: 

Hilde Teunissen en Annemieke Rutten zijn geslaagd voor hun niveau 3 opleiding, Natascha 

Jansen rondt deze opleiding binnenkort af; 

Ilse Heuvelmans, Laura Heuvelmans, Lynn van Kasteren, Cas Manders, Linda Hertogs, Judith 

Mulleman en Kira Jansen zijn geslaagd voor hun niveau 2 opleiding. 

 

Wedstrijdorganisatie: 

in 2018 hebben we 2 wedstrijdweekenden georganiseerd: op 24 en 25 februari  en 8 en 9 

december 2018. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers waren deze wedstrijden weer een 

groot succes.  

In 2020 staan er al 2 wedstrijdweekenden gepland: 25 en 26 januari 2020 wedstrijd divisie 

1,2 en 3. Op 13 en 14 juni 2020 Districtsfinale divisie 4 en D1 en toestelfinales D1, D2, divisie 

4 en 5. 

 

Materialen: 

In het toestellenhok is een opslagruimte gemaakt; 

er is een nieuwe geluidsset aangeschaft; 

er zijn nieuwe turnpakjes aangeschaft; 

er zijn polo’s voor de trainers aangeschaft. 

 



Evenementencommissie: 

de commissie heeft onderstaande activiteiten georganiseerd: 

3 juni 2018: vrijwilligersfeest voor de jeugd -> bowling; 

25 augustus 2018: opening seizoen met beweegplein (Gym2Move); 

1 september 2018: vrijwilligersfeest volwassenen -> BBQ en moordspel; 

24 november 2018: sinterklaasfeest. 

 

Bea van Kasteren, Nicole Meelen en Astrid Heuvelmans nemen afscheid van de commissie. 

Zij krijgen namens het bestuur een kleine attentie voor hun inzet.  

Hilde Teunissen is nu enig commissielid, zij wordt nog even ondersteund door Bea. Het 

bestuur vraagt om nieuwe leden. Er zal een oproep aan ouders gedaan worden om zich aan 

te melden voor deze commissie. 

 

Zomerkampcommissie: 

De commissie bestaat dit jaar uit: 

Nicole, Mirjam, Charles, Ludo, Kim, Pleun, Frank, Marcel en Dennis. Ilse is dit jaar nog niet 

aanwezig. Dennis is nieuw. Gerard heeft de kampcommissie verlaten; 

 

Het kamp gaat door voor de 35e keer!; 

 

De komende 2 jaar is de locatie: Hunsel, Beekstraat 9.  

Het thema blijft nog even een verrassing; 

 

De inschrijving verloopt digitaal. Ouders kunnen op de website het inschrijfformulier 

downloaden en invullen. Het geld € 45,00 wordt digitaal overgemaakt. Het inschrijfformulier 

wordt verzonden naar kamp.tonido@gmail.com 

 

Leiding en vrijwilligers kunnen zich via het inschrijfformulier opgeven; 

 

De kampcommissie staat er financieel goed voor. Er zijn wel flinke prijsstijgingen. Vanwege 

het 35e jaar zal een deel ingezet worden om het kamp nog leuker te maken. 

 

Kledingcommissie: 

Deze bestaat uit Astrid Heuvelmans en Fien van der Horst. Astrid zorgt dat alle kleding 

gewassen is en in goede conditie blijft. Daarnaast verdeelt zij de kleding op het moment dat 

er wedstrijden zijn. Herstelwerkzaamheden worden door beide dames uitgevoerd.  

Astrid neemt afscheid van deze commissie. Ook voor deze invulling zal een mail naar alle 

ouders gestuurd worden. Voorkeur gaat uit naar een ouder van de wedstrijdgroep. 

 

PAUL BEDANKT ALLE TRAINERS EN VRIJWILLIGERS VOOR HUN INZET. 

 

7. Discussie 

- Diplomaturnen – clubkampioenschappen 

Wat zijn de ervaringen? 
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* diplomaturnen is populair en gratis; 

* clubkampioenschappen kost € 4,00; 

* belastend voor trainers; 

* Sandra B. geeft aan dat er in Aalst heel enthousiast gereageerd wordt op de 

clubkampioenschappen; 

* evaluatie volgt in de trainersvergadering, clubkampioenschappen moeten nog 

plaatsvinden; 

* volgend jaar meer tijd tussen beide activiteiten; 

* dit jaar is er een indeling gemaakt naar leeftijd; 

* een ouder reageert, haar dochter turnt nog niet zo lang en is begonnen bij de recreanten. 

Zij was heel enthousiast over het diplomaturnen. 

 

- Statuten: 

De statuten zijn zwaar verouderd.  

Wat willen we met stemrecht? Nu geldt stemrecht voor leden vanaf 16 jaar. Dit zijn op dit 

moment onze senioren en de trainers;  

Willen we statuten aanpassen -> kosten, stemrecht en verdere aanpassingen; 

Claudia Kelders geeft aan dat zij bij een notariskantoor werkt. Zij wil zich wel verdiepen in de 

statuten. Dank hiervoor;  

Voorstel is om bij de volgende ALV (2020) een concept klaar te hebben; 

Er wordt navraag gedaan bij de KNGU (Paul). Hebben zij bruikbare statuten? 

 

8. Rondvraag 

- Luciënne vraagt hoe het kan dat het verloop bij de oudere meiden zo groot is. Is er een 

mogelijkheid om ze te behouden? De redenen voor stoppen zijn divers; 

 

- Sandra B. geeft aan dat de reden voor stoppen kan zijn dat kinderen tegenwoordig 

meerdere sporten beoefenen; 

 

- Bertha is door de Gemeente benaderd met de vraag of zij mee willen werken aan een 

onderzoek naar bewegen bij senioren. Lisette en Bertha en hun groep staan hier zeker voor 

open maar willen graag reageren op papier. Zij hebben geen reactie meer gehad van de 

Gemeente; 

 

- Bertha heeft bij de Gemeente om nieuwe ballen gevraagd. Deze zijn nog steeds niet 

geleverd. Karen neemt contact op met de Gemeente; 

 

- Fien geeft aan dat de ringen afgekeurd zijn en vraagt wanneer deze gerepareerd worden. 

Dit gaat via Phons. Karen neemt contact op met Phons; 

 

- Ben vraagt wanneer DVS ook Tonido gaat heten. De wijziging van naam is niet noodzakelijk. 

Het wordt absoluut niet als storend ervaren; 

 

- Ben vraagt hoe het gaat met nieuwe sporthal. Tonido gaat hier geen gebruik van maken. 



Tonido blijft in de Belleman. In de nieuwe hal zijn alle spanpunten geplaatst om grote 

wedstrijden te kunnen houden. De tribune zal echter te klein zijn om hier ook daadwerkelijk 

de organisatie van grote wedstrijden te kunnen doen; 

 

- Ben bedankt het bestuur voor de inzet.  

 

Paul sluit de vergadering om 22.00 uur. 

 


