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Jaarvergadering 27 september 2021 

Door de maatregelen vanwege Covid 19, is de ledenvergadering van maart uitgesteld naar 
september, maar dit verslag gaat dus over het  jaar 2020. 

Aanwezig zijn: 

Vivian Schoenmakers, Tilly Suvrijn, Jeanny Schillings, Suzan Geilen,   Mirjam Vogels, Ineke Bolderdijk 

Notulist: Nicole Jütten 

Afgemeld: Marjan Cremers, Miek, Miranda Laven, Astrid Bloebaum, Carla Arets, Chantal Sliva, Jose 
Reubsaet, Simone Kelleter 

NB: vanwege de noodzaak om de QR code ta laten zien bij het schenken van koffie, hebben wij 
ervoor gekozen om dit vanavond niet te doen. 

 

Inleiding (voorziiter) 

In 2020 zijn 61 ‘sporters’ gestopt, sommige deden mee aan 2 sporten 

Verslag 2020 (Secretaris) 

- er zijn een aantal slam-ballen gekocht voor de bootcamp 
- er zijn sleutels nagemaakt zodat alle trainers een sleutel hebben 
- door de maatregelen betreffende Covid 19, lagen de lessen vanaf 15 maart stop. Er is 

daarom besloten om de trainers 20,- per uur door te betalen. De leden bleven contributie 
betalen. 

- vanaf 1 juli mag er weer binnen gesport worden. De meeste lessen zijn al eerder buiten 
gestart, o.a. op de voetbalvelden. Er worden zo veel mogelijkheden maatregelen genomen 
om het in het Ontmoetingscentrum zo veilig mogelijk te laten verlopen: aparte in-en uitgang, 
handdesinfect en schoonmaakdoekjes aanwezig,  1,5 meter afstand houden tijdens de 
lessen. Tevens wordt getracht duidelijkheid te krijgen over de werking van de ventilatie in 
het OC.  

- Helaas waren deze maatregelen en nog onduidelijkheid over de ventilatie, reden voor Nicole 
Breukers om te stoppen met les geven. Door de daarop volgende onrust  hebben een groot 
aantal leden hun lidmaatschap opgezegd.  



- Raïcha , Tess en Yolanda hebben een aantal lessen overgenomen. Aantal  zijn vervallen: 
yoga op de dinsdag avond samengevoegd tot 1 uur en yoga woensdag ochtend gestopt. 

- Na de start van nieuwe trainers is besloten om voor alle lessen app-groepen aan te maken 
waarbij de bestuursleden  ook lid zijn van de groep. De app-groepen zijn bedoeld om de 
leden te informeren over lopende zaken. 

- 1 juli is een nieuwe les begonnen Adult dance, donderdag 18.45-19.45 gegeven door Priscilla 
- In november weer 2 weken alles stop i.v.m. de maatregelen en vervolgens weer vanaf 

midden december.  Eerder genoemde regeling voor de trainers gaat dan weer in. 

Financieel verslag (Penningmeester) 

Het jaar 2020 hebben we met verlies (-200,-)  afgesloten. Voor meer informatie neem contact op met 
Suzan.  Kascontrole is gebeurd op 19-8-2021  door Vivian Schoenmakers  en  Jeanny Schillings-Pagen. 

Kascommissie 2021: Vivian Schoenmakers  en Jeanny-Schillings-Pagen 

Hoeveel subsidie krijgen we per lid: onduidelijk, is niet goed uit de gegevens te halen. Dat heeft met 
veel dingen te maken en is ook elk jaar anders.  

Voor een gedetailleerd overzicht, neem contact op met Suzan Geilen (Penningmeester@zvjabeek.nl, 
of info@zvjabeek.nl ) 
 

Contributie verhoging (Penningmeester) 

Het voorstel om per 1 januari 2022 een contributieverhoging van 2,- per maand per sport door te 
voeren is goedgekeurd door de aanwezige leden. Dit om te zorgen dat de buffer niet te klein gaat 
worden. Ook bij een verhoging zullen we dan nog met verlies afsluiten, wel de helft minder. Veel 
groepen zijn niet rendabel, als deze allemaal zouden stoppen, blijft er niet veel over. Dat is ook geen 
optie.  
Op de dinsdagavond gaat een aerobic les stoppen i.v.m. te weinig deelname. De yoga groep op die 
avond groeit, deze kan dan naar de grote zaal.  
De groep voor de kinderen is ook klein, maar dit sportuur willen we proberen te behouden voor 
Jabeek. 
 

Wet WBTR en ZVJ status (Voorzitter) 

In 2021 werden verenigingen en stichtingen geconfronteerd met de wet WBTR: - Wet Bestuur en 
Toezicht Rechtspersoon. Wij zijn hier nog mee bezig. De status is dat we een draft bestuur notitie 
hebben gemaakt en die staat op de website als link in de uitnodiging voor deze vergadering. Deze 
bestuur notitie moet aantonen wat de verschillende taken, bevoegdheden en rollen zijn binnen onze 
vereniging en hoe we deze controleren. Ook de rol van lid van de vereniging is hierin benoemd. Het 



verzoek is dan ook om de notitie eens door te lezen en eventuele opmerkingen aan het bestuur door 
te geven. 
De wet raakt ook de statuten van de vereniging. Deze zijn zeer verouderd en horen in lijn te zijn met 
de bestuur notitie. De aanwezige leden in de vergadering gaan akkoord met een financiële uitgave 
om deze statuten te laten herzien door een notaris. 

Acties 2021 (Secretaris) 

- Wet WBTR verder uitwerken 
- Statuten herzien 
- We willen groepen samenvoegen of stoppen, om zodoende uit de rode cijfers te blijven. Veel 

groepen zijn met te weinig leden om rendabel te zijn: 
dinsdag ochtend en avond yoga zijn gestopt 
Dance Adult is gestopt 

 

Rondvraag 

Tilly:  beschikbaar voor de kascommissie controle 2022 

Jeanny: bedankt Suzan  

Mirjam: geeft aan dat ze volgend jaar gaat stoppen als bestuurslid. Onderstaand verzoek is nu des te 
belangrijker! 

verzoek 

Tenslotte verzoek ik u (leden) klachten, initiatieven, opmerkingen en alle andere zaken die 
betrekking hebben op onze vereniging aan te kaarten via info@zvjabeek.nl  , want het is belangrijk 
dat we als bestuur weten wat er leeft in de vereniging en leeft bij onze leden, om zodoende onze 
vereniging springlevend te houden. Wij als bestuur hebben de leden nodig om onze vereniging goed 
te kunnen blijven besturen. 

Indien u, als lid van onze vereniging of ouder van lid, belangstelling heeft voor een bestuursfunctie, 
laat het ons dan weten. We kunnen nieuwe bestuursleden altijd goed gebruiken.  

 

Bestuur Zaalsport Vereniging Jabeek, 

Mirjam Vogels (Voorzitter), Suzan Geilen (Penningmeester), Nicole Jütten (Secretaris) 


