Notulen jaarvergadering SGV Wijster
Dinsdag 9 maart 2021 20.00 uur (online)
Aanwezig: Marga Beuving, Mariken Schuur, Wieke Rensing, Simone Leunge, Greetje
Bouwmeester, Jiska Abbing, Emma Oosterloo, Annet Bos, Esther Westerbeek
Opening
Omdat onze voorzitter Eline de Weerd niet aanwezig kan zijn, zit Marga de vergadering voor. Marga
heet iedereen van harte welkom. Ze geeft aan dat het in deze coronatijd fijn is om toch even bij
elkaar te zijn, ook al is het dan online.
Notulen vorige jaarvergadering d.d. 7 april 2020
Vorig jaar hebben we onze ledenvergadering vanwege de coronabeperkingen niet door laten gaan. Er
is een kort financieel verslag en een jaarverslag naar de leden gestuurd.
Secretarieel jaarverslag 2020
Onze secretaris Mariken geeft een korte samenvatting van het jaarverslag. Ze geeft aan dat het
vooral een leeg jaar is geweest als gevolg van alle coronabeperkingen. Ze haalt een paar punten uit
het verslag aan: de bestuurssamenstelling, de samenwerking met VKW en onze zoektocht naar een
penningmeester. Verder verwijst ze naar de Dorpskrant, waar het verslag in komt te staan. Ook
wordt het verslag naar alle leden gemaild.
Financieel jaarverslag 2020
Onze penningmeester Wieke geeft een toelichting op het financieel jaarverslag. Het was voor ons
een minder rooskleurig jaar, omdat veel activiteiten die inkomsten genereren niet door konden gaan
(koekactie, uitvoering). Ook kregen we een naheffing van de zaalhuur van SSW van twee seizoenen.
Hierdoor hebben we een verlies geleden van € 1860. Gelukkig waren er ook een paar lichtpuntjes,
zoals de Raboclubkascampagne en de WOEK-subsidie van € 500. We hebben ondanks de financiële
tegenvallers in 2020 nog een mooi bedrag op de rekening staan. We zien de toekomst dan ook
positief tegemoet.
Goedkeuring kascommissie
Greetje Bouwmeester en Esther Westerbeek hebben de kascontrole uitgevoerd. Zij hebben de
jaarrekening in orde bevonden en verlenen de penningmeester decharge.
Verkiezing kascommissie
Esther zal ook volgend jaar de kascontrole doen. Voor Greetje, die het nu tweemaal heeft gedaan,
benadert Wieke iemand anders.
Verhoging contributie per 1 oktober 2021
Per 1 oktober 2021 willen wij de contributie verhogen met € 5 per lid per kwartaal. Marga geeft
uitleg. Voor ons doen is dit een forse verhoging. We willen dit doorvoeren, omdat we als vereniging
lid willen worden van de KNGU. Nu kunnen onze leden via VKW KNGU-lid worden en zo deelnemen
aan wedstrijden. VKW verkeert echter al langere tijd in zwaar weer en wil in de toekomst wellicht
stoppen met het KNGU-lidmaatschap. Dat maakt ons kwetsbaar. Daarom willen we onafhankelijk
worden door zelf KNGU-lid te worden.
Naast het feit dat onze selectieleden aan wedstrijden kunnen blijven meedoen, biedt het KNGUlidmaatschap andere voordelen waar de hele vereniging iets aan heeft. Het belangrijkste is wat ons
betreft de mogelijkheid voor onze leiding om scholing te volgen. Nu doen zij dat minimaal, omdat er
vaak flinke kosten aan verbonden zijn. Met het KNGU-lidmaatschap hebben we de mogelijkheid om

onze leiding beter te scholen en daar hebben al onze leden profijt van. Daarnaast zit er een
ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering bij het KNGU-lidmaatschap in (onze huidige
verzekering kan dan stoppen), we krijgen korting op de aanschaf van materialen bij Jansen & Fritsen
(waar ook SSW van kan profiteren), we hebben BUMA-rechten, kunnen juridisch advies krijgen, en
kunnen gebruikmaken van een systeem voor ledenadministratie en automatische incasso.
Annet vraagt wat wij als het grootste voordeel voor de leden zien. Marga geeft aan dat dat vooral de
scholing van onze leiding is. In het algemeen wordt opgemerkt dat we als het om contributie gaat
sowieso erg laag zitten als je dat vergelijkt met andere verenigingen. € 20 op jaarbasis erbij maakt
het bedrag nog steeds lager dan bij de meeste andere clubs.
De aanwezige leden gaan akkoord met de beoogde contributieverhoging.
Invulling vacature penningmeester
Wieke had eigenlijk tijdens deze ledenvergadering willen stoppen met het bestuurswerk. Marga licht
toe. Omdat we nog steeds geen nieuwe penningmeester hebben gevonden, heeft Wieke toegezegd
om dit jaar nog aan te willen blijven. In 2022 stopt ze definitief. Om Wieke te ontlasten zijn de
ledenadministratie, het innen van de contributie en het aanvragen van jeugdsubsidie al bij haar
weggehaald. Deze taken zijn nu tijdelijk door Mariken overgenomen. Deze situatie is verre van ideaal.
Marga geeft aan dat we overwegen om het penningmeesterschap uit te besteden als we in de loop
van het jaar nog steeds niemand hebben gevonden.
Greetje geeft aan dat Patrick Erkelens het penningmeesterschap zonder bestuursfunctie voor
Kinderwerk verzorgt. Dat bevalt goed. Wij zouden ook wel zo’n constructie willen, maar hebben daar
nog niemand voor kunnen vinden. Annet geeft als tip dat we de eigenaar van het
administratiekantoor aan de Meester Haddersstraat (oude Rabobankpand) kunnen benaderen. Ze
heeft opgevangen dat hij, om meer binding met het dorp te krijgen, wel een penningmeesterschap
zou willen vervullen. Esther vraagt of we de vader van Jasmijn Bos al hebben benaderd. Dat hebben
we, hij had geen interesse.
Rondvraag
Annet heeft twee punten:
 Er zijn nu veel subsidiepotjes voor verenigingen in het leven geroepen om het sporten in
coronatijd te blijven stimuleren en ondersteunen. Ze noemt de Frisse Start subsidie en een
subsidie via gemeente en Centrum voor Jeugd en Gezin. Ze stuurt ons de gegevens op.
 Ze vraagt zich af of we overwegen om de bootcamp weer op te starten. Binnen de
coronabeperkingen is het mogelijk om dit met volwassenen te doen. In Pesse gebeurt het
ook (door Henriëtte Hooge) en daar is de animo groot. Er doen ook enkele mensen uit
Wijster aan mee. Marga geeft aan dat we destijds zijn gestopt met de bootcamp omdat we
niet genoeg deelnemers hadden. Ook kan Marcel van Zon in verband met een blessure de
lessen niet meer verzorgen. Annet geeft aan dat Henriëtte wellicht een goeie zou zijn om de
lessen te verzorgen.
We nemen beide punten mee in onze vergaderingen.
Afsluiting
Marga bedankt iedereen voor de aanwezigheid en de inbreng.

