
Verslag jaarvergadering Zaalsport Vereniging Jabeek 

29-3-2017, Ontmoetingscentrum 

Aanwezig: Carla Aretz, Ineke Bolderhof, Chris Wich, Ulla Cornelissen, Tilly Suvrijn, Jan 
Geilen,  Philaine Peters, Mia Lamerichs, Mirjam Vogels, Suzan Geilen 

Notulist: Nicole Jütten 

Andere punten die besproken dienen te worden behalve de contriubutieverhoging: geen 
toevoegingen door de aanwezige leden. 
 
Het bestuur geeft aan waarom de contributie wordt verhoogd:  
- gelijktrekken van de contributie voor alle lessen, sommige 8,-  andere 10,- 
- kosten trainers stijgen 
Het lijkt een grote verhoging, maar de contributie is dan ook laag. Op andere plaatsten is het 
duurder. Trainers krijgen 35,-per uur. 
 
De aanwezige leden merken hier het volgde over op: 
- het is een grote verhoging in 1 keer 
- de leden hebben geen inspraak gehad 
- in vergelijking met sportschool weinig faciliteiten 
- zaal is vaak vies (komt deels door recente verbouwing) 
- aantal yoga lessen uitgevallen: het bestuur geeft aan dat deze op een ander tijdstip/sport 
ingehaald kunnen worden.  
 
Al met al lijkt niet de verhoging het probleem, maar vooral de manier waarop dit 
gecommuniceerd is. Het was beter geweest om dit op een ledenvergadering naar voren te 
brengen. Echter voor dit jaar geen ledenvergadering gepland. Vanwege lage opkomst is 
eerder afgesproken deze om het jaar te doen. Dit ook zo aanhouden. Echter dan wel grotere 
beslissingen voorleggen. 
 
Andere punten die nog aan bod zijn gekomen: 
- De kosten van koffie zijn ook al verhoogd. Reactie: hier kan het bestuur ook niets aan doen, 
dit is voor het OCJ. Het is een gunst dat we gebruik mogen maken van de keuken en niet 
meer dan logisch dat we het netjes achterlaten. 
-Leden die het financieel jaarverslag willen inzien kunnen zich melden bij Suzan Geilen. 
-Nicole Roos stopt per september met de woensdag avond groep. Als iemand een vervanger 
weet, laat het aan het bestuur weten. 
 
Afspraken: 
- Contributie wordt per 1 april 10 euro voor alle sporten, behalve dinsdag avond, omdat deze 
sport maar ¾ uur duurt. 
- Jaarvergadering vindt plaats om het jaar, maar zaken zoals contributie verhogingen worden 
niet schriftelijk gecommuniceerd, maar altijd mondeling in de jaarvergadering. 
- Leden kunnen ten alle tijde een oproep doen om een vergadering te beleggen, mits er 
genoeg belangstelling voor is. 

Op de website is alle informatie te vinden: www.zvjabeek.nl (jaarverslagen, inschrijfformulier, 
reglement, contact adressen en emails). 

 


