
Notulen Algemene Ledenvergadering Turnvereniging Wilskracht 2020 (2021) 
 
Datum: zaterdag 13 februari 2021 
Plaats:  Online in Google Meet 
Tijd:  11:00 – 12:00 uur 
 
Aanwezig: Esther Alexandre,  Leonie Hoever, Lies Kloosterhuis, Shamio Liem, 

Heidi Lutgendorff en Anne Oud,  
Afwezig (met bericht): Leo Kruse 
 
1. Welkom en opening 

Leonie heet iedereen welkom en opent de vergadering. 
 

2. Vaststellen agenda en notulen jaarvergadering 3 november 2018 
De agenda wordt vastgesteld. 
De notulen van de vergadering van 2019 worden vastgesteld 
 

3. Toelichting op het jaarverslag 2019-2020 
Het was een moeilijk jaar. Verschillende lesgevers zijn gestopt (Sybren, Maria, Danielle, 
Kim (en in oktober Surya). Ook hebben we de jongensafdeling tijdelijk stop moeten 
zetten en konden we in augustus tijdelijk de zaal niet meer in. Daarnaast hadden we 
natuurlijk te maken met de lockdown en de gevolgen van de maatregelen om de 
verspreiding van het coronoavirus tegen te gaan. 
 
We begonnen het seizoen met een gezellige bowlingmiddag voor bestuur en lesgevers. 
Verder hadden we een succesvolle Grote Clubactie.   
 
De jongensafdeling  is zoals gezegd kort opgeheven geweest, van juli tot en met 
september. Een aantal jongensleden is van Wilskracht naar FDO overgestapt. 
 
De klimdoeklessen zijn een behoorlijke tijd in een andere zaal gegeven. Maar dat bleek 
geen goede beslissing. De zaal was niet helemaal geschikt voor het klimdoeken. 
Daarom worden die lessen vanaf september 2020 weer in de Marcantizaal gegeven.  
 
Er is echte lesgeversbijeenkomst geweest, onder andere vanwege de 
coronamaatregelen. De bestuursvergaderingen gingen wel door: tijdens de lockdown 
waren die online. 
 

4. Vaststellen jaarverslag, financiën, begroting en eventuele contributieverhoging 
Vorig jaar voor het eerst sinds lange tijd negatief resultaat. Leo heeft daarom een 
voorzichtige begroting gemaakt. Vanaf 13 maart waren er geen turnlessen meer. Vanaf 
juni zijn er daarom buitenlessen gegeven.  
 
Lesgevers die bij ons zouden blijven lesgeven zijn voor 100% doorbetaald, de lesgevers 
die stopten zijn voor 50% doorbetaald tijdens de eerste lockdownperiode vanwege 
corona. 
 



Van de KNGU moeten verenigingen de volledige contributie rekenen. Wij vonden dat 
niet reëel en hebben vanaf 13 maart tot einde van het seizoen de contributie 
gehalveerd. 
 
Er zijn weinig uitgaven geweest. Over de zaalhuur over periode 2019-2020 is nog geen 
duidelijkheid. Leo heeft een aantal keer om te factuur gevraagd, maar tot op heden 
hebben we die nog niet ontvangen. 
 
Voor het seizoen 2020-2021 zullen er  hogere uitgaven en lagere inkomsten te 
verwachten zijn, vandaar de negatieve begroting, maar Wilskracht zal niet failliet gaan. 
 
We verwachten wel aan het begin van het nieuwe seizoen een contributieverhoging te 
zullen moeten invoeren. 
 
De vergadering verleent de penningmeester décharge. Het financiële verslag wordt 
vastgesteld. 
 
 

5. Bestuurswijzigingen  
Anne treedt af en wordt terstond herkozen voor nog 2 jaar. De vergadering geeft Anne 
een applaus en is blij dat ze weer tot het bestuur toetreedt.  
Shamio Liem treedt toe als nieuw bestuurslid. Zij geeft klimdoekles bij de vereniging. 
We zijn blij dat Shamio bij het bestuur gekomen is! 
 
 

6. Wat verder ter tafel komt en rondvraag 
Voor de volgende ALV nog twee nieuwe leden voor de kascommissie vragen! 
 
Shamio: is het zeker dat er nu geen turnlessen gegeven kunnen worden? Dat is zeker. 
We volgen de richtlijnen van de KNGU en NOC-CSF. Misschien kunnen we in maart 
weer buitenlessen organiseren. Buitenlessen bij Blauw-Wit waren wel erg duur vorig 
jaar.  We moeten met Leo overleggen of het haalbaar is en Leonie gaat informeren bij 
Hans van Blauw-Wit. 
 
Leonie sluit de vergadering om 11:44 uur 
 
De ALV van 2020-2021 is op zaterdag 13 november 2021 om 15:00 uur in het 
Ladderhuis 


