Notulen Algemene Leden Vergadering
20 maart 2013
Aanwezig: erik Meynders ( wnd. voorzitter ). Nico van Didden
(penningmeester), Ad Koets (bestuurslid/notulen), Isabelle Aarts,
Govert v. Sandwijk, Bart Klijsen, Tycho v. Sandwijk, Erika Manten en
Jan-Willem Linschoten.
Bericht van afwezig : Hester Reijngoud, Gerard Sleijpen, Frank van
der Meij, Sjoer Bergervoet.

Agenda :
1.

Opening

2.

Vaststelling agenda

3.

Mededelingen

4.

Notulen ALV 2012
-

Vorm en inhoud

-

Naar aanleiding van

5.

Jaarverslag (secretaris)

6.

Financiële zaken :
-

Verslag kascommissie

-

Jaarverslag penningmeester

-

Benoeming kascommissie 2013

-

Vaststelling hoogte contributie
- voorstel: verhoging cf. mandaat

4. Notulen ALV 2012
Geen opmerkingen. De notulen worden geaccordeerd.
5. Jaarverslag secretaris
Bestuur. Voor het bestuur is de dreigende sluiting van de
sporthal Den Oord en het zoeken naar vervangende ruimte
een tijdrovende bezigheid geweest. Diverse gesprekken met
de initiatiefnemers van een nieuwe sporthal op de Kruisboog
hebben plaatsgevonden, alsmede een aantal gesprekken
met de Gemeente en in het bijzonder met Sport Wethouder
Geerdes. Hoewel een verhuizing in de nabije toekomst naar
deze nieuw te bouwen sporthal nog steeds in beeld is, heeft
het bestuur in 2012 toch besloten over om te kiezen voor
een verhuizing naar De Vlinder. De belangrijkste reden is
het feit dat er nog te veel onduidelijkheden over een eigen
zaal in de nieuwe sporthal bestaan, maar ook dat een
relatief nieuwe sportzaal ( De Vlinder ) ruimte had om te
kunnen huren op onze vaste vrijdagavond.
Vooralsnog zal de training op dinsdag in De Ridderspoor
worden gecontinueerd.
Het bestuur heeft in 2012 met voldoening mogen
aanschouwen hoe Sebastiaan Tieleman de jongste jeugd
groep van Hester - tijdens haar zwangerschap - , met
assistentie van Michelle ( en ad hoc Sebastiaan van
Didden ), heeft overgenomen. Vanaf deze plaats spreekt het
bestuur haar grote waardering uit voor deze inzet.

ALV 2012
7.

Verkiezingen :
-

Gerard treedt reglementair af en is herkiesbaar.

-

Hester treedt reglementair af

Gedurende het bestuursjaar 2012 is het bestuur een 4-tal
keren bij elkaar gekomen, waarbij naast genoemde
aandachtspunten, ook de reguliere bestuurstaken zijn
besproken.

en is herkiesbaar.
8.

Vaststelling “Huishoudelijk Reglement”
- voorstel : toevoeging 15.2.7. "Kaderleden
dienen een VOG te hebben. Hieraan
verbonden kosten worden door de vereniging
gedragen".

9.

Het Bestuur in 2012 :
Gerard : voorzitter + internet
Hester : jeugd
Nico
: penningmeester +
ledenadministratie
Erik
: secretaris + inkoop
Ad
: lid

Einde termijn :
2013
2013
2015
2014
2015

Vrijwilligerszaken ( Tae-dag, e.a. )

10. Wat verder ter tafel komt
11. Rondvraag
12. Sluiting

1.Opening
Erik licht toe dat Gerard en Hester niet aanwezig kunnen
zijn. Als waarnemend voorzitter zal Erik optreden.
De vergadering wordt geopend om 20.00.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld.
3. Mededelingen
Geen mededelingen.

Huishoudelijk reglement.

Geen wijzigingen.

Lessen ; jongste jeugd – junioren / senioren – kader.
Zoals aangegeven verlopen de jongste jeugd lessen naar
tevredenheid en wordt de afwezigheid van Hester goed
opgevangen. De jongste jeugd groep blijft goed bezet.
Hoewel het verloop bij deze groep het grootst is, blijven
nieuwe kinderen zich aanmelden en blijft de groep op
maximale omvang.
Gedurende 2013 zal over een wachtlijst worden nagedacht,
teneinde de groep te kunnen handhaven op een werkbaar
niveau.
Het kader voor de jongste jeugd bestond gedurende 2012 uit
: Hester, Sebastiaan (van D.), Sebastiaan (T) en Michelle.
Kort na de start van het nieuwe schooljaar heeft Sebastiaan
T. de lessen van Hester overgenomen, vanwege de
zwangerschap van Hester. Hester is eind 2012 de trotse
moeder geworden van twee dochters.

De groep van Frank heeft ook in 2012 de normale
doorstroom laten zien. Frank heeft ook in 2012 weer een
aantal keren met succes een beroep kunnen doen op de
assistentie van, of als invaller voor hemzelf, op zowel
Sebastiaan T. , Sebastiaan van D. en incidenteel Ramon.
De oudste jeugd en seniorleden hebben in 2012 een
verandering van het leraren schema meegemaakt. Naast
Jan Willem en Gerard draait, vanaf 2012, Sebastiaan T.
volledig mee en verzorgt Sebastiaan T. om de ( gemiddeld )
3 weken een les. Gezien de reacties van een aantal leden,
met succes.
Het Bestuur is het Kader veel dank verschuldigd voor hun
grote inzet. Alleen dankzij de enthousiaste inzet van het
Kader kunnen de Taekwondo lessen blijven doordraaien.
Dan- en Kubgraden. Zowel in Juni 2012 als in December
2012 zijn er weer examens geweest, waarbij de meeste
jongste jeugd leden met succes examen hebben gedaan.
Ook uit de groep van Frank alsmede uit de groep oudste
junioren en senioren hebben een groot aantal leden met
succes een hogere slip en/of kub behaald.
Na het behalen van zijn 1ste Dan in December 2010, heeft
de
Sebastiaan in December 2012 de 2 Dan gehaald; tijdens
de examens in Papendal, voorgezeten door Karel van
de
Orsouw ( 9 Dan ).
Ook Isabelle en Tobias hebben hun eerste examen "buiten
Taekyon Houten" gedaan. Beiden hebben met succes het
ste
examen voor de 1 Dan in Juni 2012 afgelegd ; allen
nogmaals van harte proficiat !
Trainingsweekend / Papendal. In juni 2012 heeft er weer
een UTI - trainingsweekend in Valkenswaard
plaatsgevonden. Een aantal Taekyon leden heeft hieraan
deelgenomen. Een van de leuke aspecten zijn de
gezamenlijke trainingen met deelnemers uit heel het land,
alsmede uit Ierland en Wales.
de
•
Papendal ; Door leden met de 4 Kub of hoger (
v.a. blauwe band ) is er ook in 2012 weer actief
deelgenomen aan de maandelijkse trainingen in
Papendal; waarbij onder leiding van Karel van
Orsouw - 9de Dan -, op zondag een landelijke
training wordt gegeven. Hieraan wordt door
meerdere Taekwondo verenigingen uit Nederland
deelgenomen.
Subsidie perikelen. In 2012 heeft de ALV het Bestuur het
mandaat gegeven om in het geval dat "de Gemeente
daadwerkelijk de subsidie zal gaan stopzetten, dan wel
afbouwen", de contributie in het daaropvolgende jaar te
verhogen. Voor de jongste jeugd en junioren met EUR 5,/half jaar en voor de senioren met EUR 10,- per half jaar.
Aangezien de Gemeente in 2012 een concreet besluit
hierover heeft genomen en wij hierover in 2012 zijn
geïnformeerd, heeft het Bestuur per 1 Januari 2013 de
afgesproken verhoging doorgevoerd. Voor Taekyon Houten
zal de subsidie in 4 stappen ( 2013 - 2016 ) worden
afgebouwd.
Vervanging sporthal Den Oord. Ook in 2012 zijn, zoals
reeds genoemd, met diverse partijen een aantal gesprekken
gevoerd, teneinde een vervangende ruimte te regelen.

Reeds in 2012 merkte uw Bestuur op dat het feit dat de
huidige gebruikers weinig gemeenschappelijke banden
hebben, een eventuele samenwerking, teneinde
gezamenlijk een nieuwe hal te gaan zoeken niet mogelijk is
gebleken. Wel is gedurende 2012 gesproken met de Judo
vereniging, welke ook geïnteresseerd is in een sporthal met
vergelijke ruimtes als de huidige kleine zaal.
Nadat duidelijk werd dat de huur van een ruimte in de te
bouwen sporthal, nog teveel onzekerheden kende en
sporthal De Vlinder nog beschikbaar was op de vrijdag
avond, is medio 2012 besloten om te gaan verhuizen naar
De Vlinder.
Overige activiteiten.
•
De jaarlijkse Tae-dag heeft in 2012 geen doorgang
gevonden.
• De competitie avonden hebben een 2-tal keren
plaatsgevonden. Met veel inzet en enthousiasme is
er door de leden strijd gevoerd op de onderdelen
Sparren, Tuls en Breektesten. Het motto hierbij :
"meedoen door eenieder op zijn/haar eigen niveau".

Besluit. Het verslag wordt vastgesteld.
6. Financiële zaken


Verslag kascommissie.

De kascommissie bestaande uit Erika Manten en Bart
Klijsen hebben begin maart 2013 de boeken gecontroleerd.
De conclusie en hun bevindingen zijn vastgelegd in een
verslag. De conclusie : de boekhouding over 2012 is in orde
bevonden. Een aantal opmerkingen en aandachtspunten
worden door Bart benoemd.
Het door de kascommissie "voor accoord" ondertekende
financiële overzicht wordt na afloop van de vergadering aan
de voorzitter overhandigd.


Jaarverslag penningmeester.

Nico licht de financiële gang van zaken toe en beantwoordt
een aantal vragen, alsmede enkele vragen over het
wegvallen van de subsidie . Op de vraag van Govert: "is er
voldoende rekening gehouden bij het verhogen van de
contributie in 2013, met het wegvallen van de subsidie ?",
antwoordt Erik dat dit inderdaad door het Bestuur is
besproken en meegenomen in haar overwegingen. Nico
licht toe dat er een begroting is opgesteld t/m 2017; het jaar
waarin geen subsidie meer zal worden ontvangen. Middels
geplande verhogingen van de contributie in 2015 en 2017
zijn deze begrotingen sluitend. Begin 2014 zal het Bestuur
de balans opmaken en eventueel een voorstel voor een
verdere verhoging van de contributie voorleggen. Voorlopig
is dit echter niet aan de orde.
Besluit. Het financieel jaarverslag over 2012 wordt
goedgekeurd, met dankzegging aan de penningmeester.



Benoeming kascommissie 2013.

9. Vrijwilligerszaken.

Gezien de wenselijkheid van het doorgeven van de
opgedane kennis wordt aan Bart gevraagd om een 2de keer
in de kascommissie zitting te nemen. Bart gaat daarmee
accoord. Na rondvragen stelt als 2de lid van de kascie.
Isabelle zich beschikbaar.

Tae – dag ; Erik geeft aan dat het Bestuur graag ziet dat er
komend voorjaar weer een Tae-dag zal worden
georganiseerd. Ad licht toe dat ondanks pogingen daartoe,
het in 2012 niet is gelukt om tezamen met Tobias en
Sebastiaan een Tae-dag te organiseren.

De kascommissie 2013 wordt aldus gevormd door Bart
Klijsen en Isabelle Aarts.

Isabelle geeft aan dat wellicht het feit dat de leden elkaar te
weinig kennen, de reden kan zijn voor het uitblijven van
initiatieven voor het organiseren van bijvoorbeeld een Taedag. Er ontstaat een levendige discussie, waarin Govert
suggereert om een soort teambuildings-oefening te
organiseren tijdens de Tae-dag. JW vindt dit een goed idee.
Bart geeft aan dat het hem is opgevallen dat er bij Taekyon in tegenstelling tot de Judo lessen - voor of na de trainingen
weinig informatie wordt gegeven naar de leden toe over
lopende zaken.



Vaststelling hoogte contributie.

Tijdens de ALV van 2012 heeft het Bestuur het mandaat
gekregen om de contributie in 2013 te verhogen; mits de
Gemeente daadwerkelijk in 2012 zou beslissen om de
subsidie definitief af te schaffen - al dan niet in een aantal
stappen. Deze bevestiging is in 2012 ontvangen.
De vergadering stelt vast dat de goedgekeurde verhoging
m.i.v. Januari 2013 is doorgevoerd. Een verhoging van EUR
5,- voor de jeugd/junioren per half jaar en EUR 10 voor de
senioren per half jaar.
1.

De jeugd

: EUR 30,- naar 35,-

2.

Junioren :

: EUR 55,- naar 60,-

3.

Senioren

: EUR 75,- naar 85,-

Na enige discussie wordt afgesproken dat tijdens de
eerstvolgende les er een kort moment zal worden ingelast,
tijdens welke de leden in kleine groepjes gaan overleggen
over wensen en ideeën voor de komende Tae-dag , alsmede
het komende 30-jarig jubileum. Afgesproken wordt dat deze
"break" maximaal 10-15 minuten zal duren en dat Govert
voor schrijfmateriaal zal zorgen. Erik dankt iedereen voor
zijn/haar enthousiaste inbreng.

7. Verkiezingen

10. Wat verder ter tafel komt

Reglementair treden Hester en Gerard af. Erik vraagt of
iemand zich beschikbaar wil stellen. Niemand stelt zich
beschikbaar.

Nico geeft aan dat het veranderen van de locatie voor de
ALV was ingegeven door het te hoog oplopen van de
jaarlijkse rekening bij restaurant De Engel; terwijl de "inhoud"
ieder jaar min of meer hetzelfde bleef. Navraag door Nico bij
wijkcentrum Schoneveld leverde een offerte op met een
aanzienlijk lager bedrag. De aanwezigen gaven aan de
locatie als prima te beoordelen.

Zowel Hester als Gerard hebben zich herkiesbaar gesteld en
beiden worden herkozen in het bestuur.
Jan-Willem stelt aan de orde dat zowel Hester als Ad al
langere tijd afwezig zijn bij/op de trainingen en vraagt zich af
of het Bestuur wel voldoende kan functioneren. Erik geeft
aan dat het Bestuur zich hiervan terdege bewust is en dat
het Bestuur goed is blijven functioneren.
8. Vaststelling “Huishoudelijk Reglement”.
Op de agenda staat : Voorstel: toevoegen Art 15.2.7 :
Kaderleden dienen een VOG te hebben. Hieraan verbonden
kosten worden door de vereniging gedragen. Erik licht toe
dat dit voorstel gedragen wordt door het Bestuur, maar dat
gegeven de nog lopende discussie hierover binnen
Sportpunt Houten ( alsmede bij andere verenigingen in
Houten ) , het Bestuur de "voors en tegens" van het verplicht
stellen van een VOG duidelijker in kaart wil brengen. Erik
geeft aan dat het verplicht stellen van een VOG een
duidelijke signaalfunctie heeft.
Govert stelt dat een VOG geen enkele garantie biedt om
onwenselijk gedrag te vermijden en geeft aan dat volgens
zijn inzicht de continue aanwezigheid van ouders bij de
jeugdtrainingen, onwenselijke situaties bij Taekyon erg
onwaarschijnlijk zijn.
Erik stelt vast dat het Bestuur in 2013 een beslissing zal
nemen over het al dan niet invoeren van een verplicht VOG
voor kaderleden. Tijdens de ALV in 2014 zal het Bestuur
hierover verantwoording afleggen.

11. Rondvraag
Tycho vraagt zich af of er op korte termijn nieuwe
breekplanken worden gekocht, gezien de kleine schades bij
de huidige planken. Erik licht toe dat het Bestuur begin 2012
nieuwe planken heeft gekocht, maar dat deze snel kapot
gaan. Het aanschaffen van breekplanken is vanwege het
beperkte aanbod niet eenvoudig. Erik vraagt aan Tycho of hij
wellicht wil helpen bij de aanschaf van nieuwe planken en op
internet wil gaan zoeken naar goede breekplanken. Tycho
stemt hiermee in en zal naar Erik, of iemand van het Kader,
terugkoppelen.
12. Sluiting.
Erik dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en bijdrage
en sluit de vergadering om 22.05.

