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1. Opening 
Geert Eisma opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.  
 
Statutair gezien zou 10% van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig of 
vertegenwoordigd moeten zijn om een stemming te kunnen houden. Vanwege het feit dat er 
niet genoeg stemgerechtigde leden aanwezig zijn, wordt de Algemene vergadering gesloten. 
 
Opening Bijzondere Leden Vergadering  
De Bijzondere Ledenvergadering wordt geopend door Geert Eisma en hij heet de 
aanwezigen wederom welkom.  
  
2. Verslag algemene ledenvergadering 24 januari 2019 
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen van 24 januari 2019. De notulen worden 
vastgesteld.  
 
3. Jaarcijfers  
a. Jaarstukken 2019 
De penningmeester licht de jaarcijfers toe aan de hand van de verlies- en winstrekening en 
de balans (zie afbeeldingen hieronder). De Samensprong heeft een negatief resultaat 
behaald van -E 8847,00. De penningmeester licht toe uit welke componenten de omzet en 
kosten in 2019 bestonden. Hij geeft aan dat het verlies van 2019 ten laste van het Eigen 
Vermogen wordt gebracht, waarmee het eigen vermogen zal afnemen tot ongeveer E 
80.000.  
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b. Kascontrolecommissie verslag en nieuwe verkiezing  
Maud Hendrickx en Vincent van der Zanden hebben de administratie van 2019 
gecontroleerd. Zij hebben geen onregelmatigheden geconstateerd. De kascontrolecommissie 
beveelt aan de ALV decharge te verlenen over het boekjaar 2019. De ALV neemt deze 
aanbeveling over. De kascontrolecommissie wordt bedankt voor haar werkzaamheden in 
2019. Vincent neemt ook in 2019 de taak van lid kascontrolecommissie op zich, Maud draagt 
haar taken over. Dit betekent dat er een vacature ontstaat.  

 
4. Bestuur 
a. - Jessica van Oeveren, voorzitter: aftredend, herkiesbaar als bestuurslid: Herkozen 

- Karlijn van Oosterhout: aftredend, herkiesbaar: Herkozen 
- Arno Pluk: aftredend, herkiesbaar: Herkozen 
- Wilfred van den Belt, bestuurslid: aftredend, niet herkiesbaar 
- Joke Boetzkes, bestuurslid: aftredend, niet herkiesbaar 

 
b. Deborah Pals, kandidaat voorzitter 

De secretaris stelt Deborah Pals voor als voorzitter. De ALV stemt in met de benoeming 
van Deborah als voorzitter.  

 
c. Bestuursactiviteiten 2019 

De secretaris licht de bestuursactiviteiten van 2019 toe (zie afbeelding hieronder) 
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d. Plannen en activiteiten 2020 

Deborah Pals licht de plannen voor 2020 globaal toe (zie afbeelding hieronder). 

 
 

5. Cijfers 2020 
a. Vaststellen begroting 2020 

De penningmeester licht de begroting van 2020 toe (zie afbeelding hieronder). Het 
bestuur streeft ernaar het verlies te beperken tot -E 3600. 
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Daar is inspanning voor nodig, maar we staan hier als bestuur achter, 
gezien de professionaliseringsslag die we willen maken. We gaan meer bedrijfsmatig 
werken, zodat we meer inkomsten genereren en de kosten binnen de perken houden. 
Groeien is een voorwaarde om de ingeslagen weg waar te maken. De penningmeester 
laat zien welke activiteiten gaan plaatsvinden in 2020 om dit te realiseren (zie afbeelding 
hieronder). De begroting wordt vastgesteld door de ALV. 

 
 

b. Vaststellen contributie 2020 
In de afgelopen 8 jaren is de contributie niet verhoogd of geïndexeerd. De 
penningmeester stelt voor de contributie in 2020 te verhogen met 4% voor de recreatie 
volwassenen en jeugd en voor turnen dames en heren met 8%. In 2020 gaat tevens 
gekeken worden naar vereenvoudiging van de contributie. Janes Otto adviseert ook te 
kijken naar de verschillende prijzen van de verschillende recreatiegroepen. De 
contributieverhoging wordt vastgesteld door de ALV. 

 
6. Voorstellen Bjorn Strous, hoofdtrainer 

Bjorn Strous is op 1 januari 2020 bij De Samensprong in dienst getreden. Hij stelt zich 
voor aan de ALV. Hij vertelt iets over zijn achtergrond, opleiding en ruime 
trainerservaring. Ook vertelt hij over zijn plannen en activiteiten als trainer. Hij heeft 
inmiddels een aantal nieuwe groepen gestart en gaat de cursus Nijntje Beweegt volgen, 
zodat ook een peutergroep kan worden opgestart. Daarnaast wil Bjorn ook nog een 
kleutergroep opstarten en wellicht een aantal groepen voor (jong)volwassenen.  
 

7. Datum volgende algemene ledenvergadering  
De datum wordt voor de volgende algemene ledenvergadering wordt vastgesteld op 21 
januari 2021. 
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8. Rondvraag  

Jessica van Oeveren doet een aantal korte mededelingen: 
- Voor het Beleid Veilig sportklimaat; vanaf 1 januari 2020 is de meldcode verplicht bij 

seksueel overschrijdend gedrag.  
- In 2019 is de vertrouwenscontactpersoon (vcp), Astrid Dane, eenmaal geraadpleegd. 

Er wordt aanbevolen nog een extra vcp aan te stellen, maar het is de vraag of dit 
nodig is, gezien het feit dat de vcp maar eenmaal geraadpleegd is in 2020.  

- Er is een nieuw lid van een klachtencommissie nodig.  
 
Janes Otto vraagt aandacht voor het op orde houden van de opslag- en kleedruimten, 
met name richting de jeugdleden.  

 
9. Sluiting  

Deborah Pals bedankt alle aanwezigen en nodigt ze uit voor een borrel in het café.  
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