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1. Opening en inleiding
De voorzitter, Harrie Wijn, heet eenieder welkom en opent de vergadering. Inclusief het
bestuur zijn er totaal 30 leden aanwezig.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken ter bespreking.
. Wel zijn er 16 leden die zich hebben afgemeld.
. Ook zijn er 26 berichten binnen gekomen die betrekking hebben op het punt binnen het
Beleidsplan over het wel of niet betalen van € 3600,- jaarlijks aan het Sportcafé om zo
overdag open te blijven.
. De voorzitter geeft als inleiding uitleg over hoe het Bewegingscentrum 50 plus tot
verzelfstandiging is gekomen en uiteindelijk als vereniging is verder gegaan.
. De vraag reist waarom de statuten en het Huishoudelijk Reglement niet openbaar zijn. De
voorzitter geeft aan de het niet wenselijk is om de statuten openbaar te maken maar dat
leden die altijd op kunnen vragen. De meerderheid van de aanwezigen is het daarmee eens.
Op de website zal vermeld worden dat leden de statuten kunnen opvragen. Dit staat al
vermeld voor wat betreft het Huishoudelijk Reglement.
3. Beleidsplan 2019-2022
De leden wordt gevraagd te reageren op het beleidsplan zoals dat met de agenda is
meegestuurd.
. Er wordt uitgebreid gesproken over het bedrag van de € 3.600,- dat jaarlijks aan het
Sportcafé betaald zou moeten worden om daarmee zeker te zijn dat het Sportcafé overdag
open is. Naast de 24 leden die al schriftelijk hadden gereageerd zijn ook de aanwezige leden
unaniem van mening dat we die € 3.600,- niet moeten gaan betalen.
Aangegeven wordt dat het Sportcafé nog zeker wel op bepaalde drukke momenten van de
week open zal zijn maar dat de keus door de uitbater zelf gemaakt zal worden.
Als alternatief is er de kantine van de Tennisverenging waar bijna iedereen tevreden mee is.
Als bestuur blijven we het sociale deel van onze activiteiten als belangrijk zien en zullen we
ook ons best blijven doen om de beschikbaarheid van een eigen kantine onder de aandacht
te houden.
. Er kwam een vraag over de controle op en handhaving van de tarifering van de activiteiten
zoals die er nu zijn. De huidige tarifering is ongewijzigd t.o.v. vorig jaar, de doelstelling is om
eventuele prijsverhogingen zoveel mogelijk te vermijden en ook om alle activiteiten in stand
te houden. Controle op de huidige tarifering kan, op verzoek, voor de volgende ALV plaats
vinden en heeft nu, gezien de korte tijd van functioneren van dit bestuur, geen zjn.
. Het Beleidsplan 2019-2022 wordt met meerderheid van stemmen goedgekeurd.
4. Financiën
Ton Teurlings krijgt het woord en vraagt de leden of er eventuele vragen zijn.
. In de meerjarenbegroting staat een post “Gemeentegarantie” van totaal € 10.000,- (2019 is
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€ 3.500 – 2020 is € 3.500 – 2021 is € 3000) en daarover de vraag of dit een garantie is voor
aanvulling bij een eventueel tekort of dat deze garantie in alle gevallen betaald wordt.
Ton geeft aan dat deze garantie ongeacht het resultaat betaald wordt.
Achteraf blijkt dat deze post van € 10.000 als garantie van de gemeente alleen wordt
uitbetaald indien er een daadwerkelijk tekort is. Dit in afwijking van de eerdere uitspraak van
de penningmeester.
. De kascommissie bestaande uit de heer Jan Kool en mevrouw Brenda Burg heeft alleen een
controle uitgevoerd op de startcijfers zoals deze zijn overgenomen van de administratie van
de gemeente. Een en ander klopt, de administratie is correct uitgevoerd en zeer
overzichtelijk.
. Er melden zich 3 mensen aan als kascommissieleden voor de volgende ALV n.l. de heren
Gerard Walthaus, Hans Bender en Jan Kool.
5. Rondvraag
. Complimenten voor het bestuur voor wat betreft het gedane werk en het nieuwe
beleidsplan.
. Men is blij met de opknapbeurt van de sporthal
. Lastig dat men nu van binnenuit niet meer naar buiten kan kijken in de sporthal. Dit is een
keus van de gemeente i.v.m. veiligheid
. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
. Is er een reductie aan te bieden wanneer een lid aan meerdere activiteiten mee doet? Het
bestuur beloofd hier op te studeren en komt erop terug.
. Waarom is Maria Teeuwen zo snel weer weg? Het bestuur geeft de mening van Maria weer
en die luidt dat de taak voor haar te zwaar werd.
. Waarom staat er nog info over Maria op de website? Louis Smits geeft aan dat hij dit van de
website zal verwijderen.
6.

Sluiting
De voorzitter dank eenieder voor zijn inbreng en sluit de vergadering.

