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Jaarverslag 2019 

dd: 8-9-2020, Ontmoetingscentrum Jabeek 

Aanwezig: Carla Arets, Ineke Bolderdijk, Tilly Suvrijn, Mia Lamerichs, Vivian Schoenmakers, Jeanny 
Pagen, Miranda Laeven, Debbie Peters, Lies Görtz, Irene Wilms, Tamara en Geert Zillen, Mirjam 
Vogels, Suzan Geilen,  

Notulist: Nicole Jütten 

- 1 januari 2020 stond ons ledenaantal op 165 hierin zijn dubbele sporters ook dubbel 
meegeteld. 

- Valentijn van Gilse is gestopt en gaf les tot aan de herfstvakantie. De nieuwe docent is 
Priscilla Resner. De les heet nu Dance Class en is op dinsdagavond ipv donderdagavond.   

- Jolanda is vanaf de zomervakantie gestopt met Power Yoga. De nieuwe docent is Sandra 
Fuchs. 

- We hebben een vloerwisser gekocht, omdat we de mogelijkheid wilden bieden om de zaal 
indien nodig schoon te maken. 

- We hebben een medicine  ball voor de bootcamp gekocht. 

Financieel verslag 

2019 hebben we afgesloten met een negatief saldo. Kascontrole is gebeurd op 5 maart door Carla 
Arets en Tilly Suvrijn en goedgekeurd. Financieel jaarverslag is op verzoek in te zien bij Suzan. 

Verdere punten die ter sprake kwamen 

Per 1 september 2020 hebben we 75 leden, er zijn leden met Nicole Brocker meegegaan en een 
aantal lessen zijn weggevallen. Daar tegenover staat dat er intussen ook weer nieuwe leden zijn 
bijgekomen, die nog niet verwerkt zijn in de ledenadministratie. We hebben geadverteerd in lokale 
bladen en we hebben folders opgehangen op een aantal plekken.  
 
  



Vragen van leden 

voor welke leeftijd is de les voor de kinderen? 
Vanaf ongeveer 5-6 jaar.  
 

Is het mogelijk om iets voor de kleintjes te doen?   
Nu geen mogelijkheden/materialen en in verband met de corona maatregelen willen we nu 
nog geen nieuwe sporttak opstarten. Wel wordt er gekeken hoe we dit in de toekomst 
kunnen realiseren. 

 
Is de sportzaal van de oude school een sportmogelijkheid?  

hier is geen ventilatie. Ook de ingang is niet geschikt gedurende corona maatregelen. 
 

Wordt er niets gedaan om vertrokken leden weer te benaderen? 
Nee. De reacties van de meeste vertrokken leden laten hier geen ruimte voor.  Het is jammer 
dat er maar naar 1 kant van het verhaal is geluisterd. 
 

Hoe zit het met de Ventilatie in OC?  
Deze vraag hebben we het bestuur van het ontmoetingscentrum gevraagd. Het is een 
luchtcirculatie systeem. Frisse lucht wordt aangezogen van een kant en van de andere kant 
wordt de lucht weer afgezogen. Er worden geen filters gebruikt. Het bestuur van het 
ontmoetingscentrum verklaart dat ze een gebruikers vergunning hebben en dat er geregeld 
controles plaatsvinden. Ze weten echter niet of die controles ook corona-proof zijn. Het 
bestuur van de zaalsport heeft een verzoek ingediend bij het bestuur van het ontmoetings 
centrum om het ventilatiesysteem door een firma te laten controleren. We zullen dit verzoek 
nogmaals doen.  
 

Volgens corona richtlijnen moeten we aanwezigheidslijsten gebruiken, doen we dat?  
We hebben wel voor alle groepen een lijst gemaakt, maar omdat de leden nog heel erg 
veranderen, werkt het nog niet helemaal goed. Het heeft even tijd nodig om er een 
goedlopende procedure van te maken  
 
 

Opmerkingen van leden en bestuur 

Vanaf 1 juli is er een dance groep gestart voor volwassen dames. Dit is nu al een succes. De les wordt 
gegeven door Priscilla Resner en heet Show Dance Adults 
 
Vanwege het vertrek van Nicole heeft het bestuur snel moeten zoeken naar nieuwe docenten. 
Gelukkig zijn deze ook gevonden. Blij dat de situatie nu gestabiliseerd is. Het voorjaar was een 
stressvolle tijd. 
 
Afgelopen jaren hebben we negatief gedraaid, o.a. door het klein houden van groepen en laag 
houden van de contributie. Omdat de vereniging een goede buffer had opgebouwd, is de keuze 
gemaakt om eerst hierop in te teren i.p.v. contributieverhoging. Vanaf nu hebben we tot doel 
gesteld, de bestaande groepen rendabel te maken. Een groep van 14 personen is hierbij de norm. 



 
Er werd een voorstel gedaan om Facebook meer te gebruiken. Bij het bestuur is er op dit moment te 
weinig kennis om het goed aan te pakken. We zullen op onze website/Apps een oproep plaatsen aan 
onze leden om deze taak op zich te nemen. 
 
Na de zomer zijn we gestart met app groepen per les, opgezet door het bestuur om elkaar te 
informeren.  
 
We zullen via de app ook nog eens communiceren dat we een website hebben.  
 
Als bestuur kunnen we niet garanderen dat sporten nu tijdens de Coronatijd veilig is. Er zijn wel 
regels en daar houden we ons aan, maar iedereen heeft ook zijn eigen verantwoordelijkheid.  
 
Het OC gebouw heeft een bouwbesluit. Met sporten mogen er maximaal 15 mensen meedoen, als er 
niet gesport wordt zijn dat er meer.  
 
Het OC is niet van de gemeente maar van een stichting. Er wordt geen huur betaald aan de 
gemeente. Dus de acties van de gemeente is niet van toepassing op het Ontmoetingscentrum. Ook 
komen we als vereniging niet in aanmerking voor compensatie van eventueel ledenverlies, omdat 
gekeken wordt naar de periode maart-juni.  
 

Rondvraag 

Suzan: wie wil kascontrole volgend jaar doen: Jeanny Pagen en Vivian Schoenmaeckers melden zich 
aan.  
 
Carla: fijn dat het bestuur het zo goed heeft opgepakt.  
Meeste leden leden sluiten zich hierbij aan, respect voor het bestuur.  
 
Om 21.00 sluit Mirjam de vergadering 
 
Op de website is alle informatie te vinden: www.zvjabeek.nl  
(jaarverslagen, inschrijfformulier, reglement, contact adressen en emails). 

Verzoek van bestuur 

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 . 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.  

Namens het bestuur: Mirjam, Suzan en Nicolle 


