
Notulen Algemene Ledenvergadering WSV
1 SEPTEMBER 2020 Sporthal De Kei

Aanwezig: 

Jesper Broer, Mark Kraan, Herbert Goorman, Jolanda Beser, Pascal Hovens, Edwin Verhaagen (vader Floor/
Nienke acro), Mark Wippert, Susanne van Ommen, Carlijn Castermans, Lisanne Ruegebrink, Renée 
Krabben, Samantha Sloetjes (streetdance lid), Jolanda Kramer, Kyra Kramer, Karin van Wamel, Wilma 
Brummelman, Anouk de Klerk, Inge Roordink

Afwezig: 
Vera Tuenter, Debbie Kersten, Joost de Klein, Anne Bout, Naomi Ulkeman, Milou van Osch.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet alle aanwezigen welkom. Dit jaar bestaat de 
opkomst naast leiding, bestuur en de kascommissie uit 1 ouder en 1 lid. Vanwege de corona is de ALV van 
maart uitgesteld naar vandaag.

2. Ingekomen stukken/mededelingen
Naast de afmeldingen zijn er geen andere ingekomen stukken/ mededelingen.

3. Notulen vorige algemene ledenvergadering 19 maart 2019
– De notulen worden door de voorzitter doorgenomen. Er zijn geen op- en/of aanmerkingen op de notulen en
deze worden hiermee vastgesteld. De voorzitter bedankt Jolanda Beser voor het maken van de notulen.
                              
4.Jaarverslag 2019
In het jaarverslag staat te lezen wat er het afgelopen jaar allemaal heeft plaatsgevonden bij de diverse 
lessen en welke activiteiten er werden georganiseerd. 

Activiteiten van het afgelopen jaar waren o.a.:

-Open lesmaand januari 2019
-Dance Rhythm 2019
-Paasbroden/chocolade eitjes: 572 zakjes en 323 suikerbroden.
Dit bracht een mooie opbrengst met zich mee.
-WSV Kamp 14 – 16 juni 2019: voor de 46e keer gehouden.                            
-Clubkampioenschappen met tevens Diplomales van Beweegdiploma.
-Seizoensafsluitingsbbq met leiding bestuur en vrijwilligers op 13 juli 2019
-Heel Zutphen danst: evenement in Zutphen op 31 augustus, WSV heeft demonstraties gegeven deze dag.
-Grote Clubactie : met het mooie resultaat van €1068,10 sloten we dit jaar deze actie af.
-Ladiesnight 6 november 2019: Joost de Klein heeft met 2 groepen bij de IJsselslag een demonstratie 
gegeven.
-Sinterklaasfeest 29 november 2019: Samen met 52 kinderen hebben Danspiet en Gympiet zich goed 
vermaakt. De kinderen hebben samen gedanst en geturnd en ontvingen een leuk kadootje. Sinterklaas was 
niet aanwezig.
-Zutphen Sprookjesstad 15 december 2019: met aantal bestuursleden/leiding een kraam ingericht en 
promotie gemaakt voor WSV in de Spittaalstraat tijdens Sprookjesstad Zutphen. 

Communicatie: 
Zoals al aangegeven verschijnt de digitale nieuwsbrief om de leden op de hoogte te houden van alles dat er 
binnen de vereniging leeft en gebeurt. De inhoud verschilt per keer.
We proberen de leden via diverse wegen op de hoogte te houden, zo ook via de Facebookpagina en onze 
website. 
De Facebookpagina krijgt nog met regelmaat nieuwe likers, op 31/12 waren dit er al 471. 
Mark Kraan zorgt samen met Herbert Goorman dat onze website up to date blijft. 
Een aantal bestuursleden zorgen ervoor, dat er berichten op onze Facebookpagina worden gezet.
Vanuit leiding/bestuur wordt ook regelmatig via mail gecommuniceerd met leden. 
Janet Lier verzorgt nog steeds de persberichten voor de vereniging. Deze stuurt ze o.a. naar Contact/ 
Stedendriehoek en Stentor, maar ze zorgt er ook dat op diverse Facebookpagina's (o.a. KNGU Oost, Leven 
in Zutphen, B-FM, Achterhoek sport en Zutphense Koerier) berichten te lezen zijn. 
Als leden/leiding nog ideeën hebben om de communicatie te verbeteren, dan hoort het bestuur dit graag.
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Organisatie:
Er is weer het een en ander gewijzigd in de bezetting van leiding/bestuur. Leiding nam her en der lessen van
elkaar over om de continuïteit te waarborgen. Ook binnen bestuur nemen bestuursleden diverse taken van 
elkaar over om de zaken op de rit te houden.
We hebben afscheid genomen van Daan van Ast, Naomi Ulkeman heeft zijn turnlessen overgenomen.

De leiding heeft ook dit jaar (bij)scholing gevolgd om licenties in orde te houden/krijgen.  

Rode draad van het afgelopen jaar is nog steeds het feit, dat er een tekort is aan vrijwilligers voor de diverse 
werkgroepen/bestuursfuncties. Een kleine groep zet zich nog steeds in voor een behoorlijk aantal 
werkgroepen. Alleen hierdoor kunnen diverse activiteiten nog plaatsvinden. De druk op deze groep wordt 
echter wel steeds hoger. We zoeken daarom nog steeds naar nieuwe vrijwilligers en het verzoek aan leiding 
om ouders te motiveren is dan ook dringend. 

Financiën:
De financiële situatie in 2019 is al met al op een redelijk goed resultaat uitgekomen. 
Het ledenaantal is gestegen en hierdoor hadden we meer inkomsten uit contributie. 

Verder zorgen de inkomsten uit georganiseerde evenementen/acties voor wat meer financiële ruimte. We 
proberen wel om het ledenaantal nog verder toe te laten nemen, dit is nodig om een opgaande lijn in een 
gezonde financiële situatie te kunnen handhaven. Meer hierover is te lezen in het verslag van de 
penningmeester.

5.Verslag kascommissie
Dit jaar heeft de kascommissie, bestaande uit Jesper Broer en Edwin Verhaagen de boeken bij de 
penningmeester Jolanda Kramer weer zorgvuldig gecontroleerd. Jesper Broer geeft aan dat ze samen alles 
grondig hebben doorgenomen en dat de boeken keurig in orde zijn. Ze hebben geen onregelmatigheden 
gevonden.
De kascommissie verzoekt de algemene vergadering decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. De 
vergadering gaat akkoord. Renée Krabben bedankt de kascommissie voor hun werk.

6.Benoeming leden kascommissie
Edwin Verhaagen wordt nogmaals benoemd als kascommissie, Mark Kraan biedt zich ook aan.
Als reserve wil Samantha Sloetjes zich aanmelden.
            
7.Verslag penningmeester
Vaststellen jaarrekening/ resultatenrekening.
Jolanda Kramer, de penningmeester, deelt de balans en resultatenrekening uit aan de aanwezigen en licht 
diverse punten van het jaarverslag van 2019 toe. 
We hebben in 2019 een jaar gehad met wederom een aantal wisselingen qua leiding/zaalhuur/ledenverloop.
Er waren goede acties en ook hebben we een groei in leden gehad.
We hebben ondanks wat extra niet begrote uitgaven (vlindertrampoline, vlaggen, reparatie tumbling, nieuwe 
website) toch nog een mooie positief saldo weten te behalen.

Per 31/12/2019 hadden we 280 leden. Door leiding/vrijwilligers wordt geen contributie betaald, maar die zijn 
wel in de begroting meegenomen. 
Ook dit jaar hebben we incourante uren zoveel mogelijk proberen te laten vervallen, deels zitten die nog wel 
in de kosten i.v.m. opzegtermijn. 

Balans: 
Op dit moment heeft WSV een positief eigen vermogen. Dit wil zeggen meer opbrengsten dan schulden.
Dat is wederom een prettig uitgangspunt voor het komende jaar. 
We gebruiken nog steeds geen sponsorbijdragen om de club draaiende te houden.

Renée Krabben bedankt Jolanda Kramer voor haar verslag en toelichting. De jaarrekening is hiermee 
vastgesteld.

8.Vaststelling begroting 2020

Jolanda Kramer deelt een overzicht uit van de begroting voor 2020 en licht dit toe.
Ze heeft twee begrotingen gemaakt vanwege alles rondom het coronavirus zijn namelijk diverse acties 
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komen te vervallen, waardoor de gemaakte begroting niet realistisch was.
Na stemming wordt dan ook besloten dat we met de nieuwe meest realistische begroting gaan rekenen.
Dit betekent een begroting van €61.175,= inclusief de voorgestelde contributieverhoging per 1 oktober a.s.

Het voorstel is om de contributie dit jaar voor alle leden met €4,- per kwartaal te verhogen (basiscontributie) 
en om bij de turnselectie een verhoging door te voeren van €8,-  (gebaseerd op wekelijks 3 uur trainen van 
de meisjesselectie, de andere turnselectiegroepen krijgen een verhoging naar rato van het aantal 
trainingsuren).

Deze verhoging voor de turnselectie stond al langer op de planning, echter kon dit niet meer bij de vorige 
ALV worden ingebracht. Deze verhoging is de 2e uit de reeks van 3 stappen: 2x €8,- verhoging, en daarna 
€8,50 /kwartaal. De aanwezigen stemmen voor nu in met de voorgestelde contributieverhoging.

Hiermee is de begroting vastgesteld. Renée Krabben bedankt Jolanda Kramer voor haar verslag.

9.Bestuursverkiezing

– Aftredend en niet herkiesbaar is Mark Kraan (facilitaire zaken)
– Aftredend en herkiesbaar is Jolanda Beser (secretaris)

Jolanda Beser wordt met instemming van de aanwezigen herkozen. Er zijn geen tegenkandidaten.

Benoeming nieuwe bestuursleden:
– Als nieuw bestuurslid wordt voorgedragen: Joost de Klein (bestuurslid dans)

Joost de Klein als nieuw bestuurslid. Zijn inschrijving zal op korte termijn in orde worden gemaakt. 

Daarnaast zijn er de volgende openstaande vacatures:
2e Bestuurslid dans: streetdance/modern – jazzdance
2e bestuurslid turnen
Bestuurslid facilitaire zaken
Bestuurslid aerobics 
Bestuurslid activiteiten 

Er wordt van iedereen gevraagd actief te blijven werven om het bestuur zo snel mogelijk voltallig te maken. 
Ouders van (nieuwe) leden persoonlijk aanspreken is een van de mogelijkheden.

Samantha Sloetjes geeft aan dat ze Joost de Klein waar nodig is kan ondersteunen, maar wil niet als 
bestuurslid aantreden.
Ditzelfde geldt voor Edwin Verhaagen, hij wil zich ook inzetten bij alles waar zijn hulp nodig is, maar niet als 
bestuurslid.

Het bestuur is blij met deze enthousiaste vrijwilligers.

10.Bezetting werkgroepen en overige vacatures
Ook bij de werkgroepen die we binnen onze organisatie gebruiken zijn we nog steeds op zoek naar 
vrijwilligers die de groepen willen komen versterken. Vele handen maken immers licht werk.
Enkele van de beschikbare vacatures zijn: danswerkgroep, leshulp, activiteiten, attenties verzorgen. 
                                                                                                                
11. WVTTK
– Op dit moment speelt er veel rondom de KGNU trainers, mishandeling etc. WSV is zich bewust van het 
imago en is hier ook mee bezig. Wij vragen daarom ook VOG’s aan voor leiding, bestuur en vrijwilligers 
waarvoor dit van toepassing is. (b.v. Kampcommissie).
Het bestuur gaat het vrijwilligersbeleid herzien en zal dan voor een ieder nieuwe VOG’s aanvragen.
T.z.t. zal hiervoor een mail naar de betreffende personen gaan.

-Vertrouwenspersoon
In het kader van het veilig sportklimaat is het ook noodzakelijk dat er een vertrouwenscontactpersoon 
aangesteld wordt binnen de vereniging. Wij hebben Mark Kraan bereid gevonden dit voor de vereniging te 
willen zijn. 
Zijn er signalen van misbruik, intimidatie etc. schroom dan niet om contact op te nemen via 
vertrouwen@wsv-warnsveld.nl
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12.Rondvraag
Samantha Sloetjes oppert dat er vanuit de dansleiding een vraag is gekomen rondom Dance Rhythm en of 
er een mogelijkheid bestaat om een gezamenlijke dans te kunnen maken.
Dit wordt meegenomen in de overleggen t.z.t.

Verder heeft niemand van de aanwezigen iets voor de rondvraag.

12.Sluiting
De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de algemene ledenvergadering om 20.40 uur.
Rooster van aftreden bestuur

Bestuurslid Functie Vanaf Herkiesbaar

Renée Krabben Voorzitter (2011) 2018 2021

Jolanda Beser  Secretaris (2014) 2020 2023

Jolanda Kramer Penningmeester (2001) 2019 2022

Inge Roordink Personeel en organisatie (2012) 2018 2021

Mark Wippert Bestuurslid gym/turnen (2013) 2019 2022

Karin van Wamel Bestuurslid acrogym (2019) 2019 2022

Joost de Klein Bestuurslid streetdance/modern 2020 2023

Vacant Bestuurslid jazzdance ???? ????

Vacant Bestuurslid aerobic/zumba ???? ????

Vacant Facilitaire Zaken ???? ????

Vacant Bestuurslid activiteiten ???? ????
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