
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 

GYMNASTIEKVERENIGING S.H.E.L.L. 

 

 

Datum:  Donderdag 12 april 2018 

Locatie:  Kulturhûs te Oudehaske 

Aanwezig bestuur: Esther de Bruin (voorzitter), Karin Slot (secretaris en notulist) 

Aanwezig leiding: Maria Woudstra, Tiny Bos-Horjus, Diny Riemersma,  

Wilma van der Heide, Gerrit de Boer, Sandra Wind 

Aanwezig leden:  Jelly Huttinga, Annemieke Smit, Dagmar Dijkstra,  

Marja Landman, Anne Verschut, Jolanda v.d. Horst,  

Baukje v.d. Meulen. (2 laatstgenoemden v.a. ± 21.10 uur) 

 

Afwezig met kennisgeving: Leonie Hoekstra, Savannah van der Wal 

 

Opening 

Esther opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

Haar voorbereide presentatie krijgen we helaas niet op de beamer. 

We veranderen de opstelling van de tafels en kijken allemaal naar de laptop.  

 

Notulen ALV 2017 

Hierover zijn geen opmerkingen. De notulen zijn vastgesteld. 

 

Financiën 

Toelichting op financieel jaarverslag 2017   

Leonie is vandaag niet aanwezig. Het verslag is wel volledig voorbereid  

door haar. Karin Slot neemt het verslag met ons door. De aanwezigen hebben over 

het verslag geen verdere vragen. Vanwege de stabiele financiële situatie kan de 

contributie voor het sportseizoen 2018/2019 blijven zoals die nu is. 

 

Verslag kascommissie 

Sylvia Egberts en Anne Verschut hebben de kascontrole gedaan.  

Het verslag was duidelijk en ze hebben deze goedgekeurd. 

De kascommissie wil als advies meegeven dat het wellicht niet meer 

noodzakelijk is om een contante kas bij te houden. 

 

Benoeming nieuwe leden kascommissie 

Anne Verschut blijft in de kascommissie voor volgend jaar.  

Marja Landman stelt zich beschikbaar voor volgend jaar.  

Ook Leonie Hoekstra had aangegeven dat volgend jaar wel te willen doen.  

Onderling wordt dit t.z.t. afgestemd. 

 

Jaarverslagen 

Presentatie van het Jaarverslag leden & leiding   

Internationale Dans: Tiny leest haar jaarverslag voor. Dit beslaat de periode vanaf 

de ALV van 2017 tot heden. Tiny vertelt over de optredens die zij hebben gehad en 

over het wel een wee van de (oud)leden. Internationale Dans heeft momenteel 14 

leden. Tiny heeft haar jaarverslag overgelegd aan het bestuur. 

Trim heren: Het lesprogramma is ietwat gewijzigd. Nu meer gericht op 

intervaltraining in de stijl van crossfit. Volleybal is wel gebleven. En het nazitten is ook 

niet gewijzigd. Trouwe opkomst van de groep. 

Trim dames: de groep is een stabiele groep qua ledenaantal. Verder geen 

bijzonderheden. 

Dans 1 en 2: Savannah is afwezig. Ze heeft laten weten dat het goed gaat. Dans 1 is 

echt een grote groep geworden. Inmiddels is er ondersteuning van Fleur Hingst bij 

deze beide groepen. Morgenavond (13 april) is er voorstelling in St Nicolaasga voor 

deze beide groepen. Ook proberen we met dorpsfeest op zaterdagochtend een kort 

optreden te geven. En natuurlijk de uitvoering einde van het seizoen. 

Dans 4 en 5: Helaas is Esther niet aanwezig. Wilma danst zelf mee in Dans 4 en geeft 

aan dat het daar prima gaat. Esther is een enthousiaste leidster. Dans 5 komt volgend 

jaar niet terug. We kwakkelen al lang met het ledenaantal. Momenteel zitten we veel 



te laag in ledenaantal. Doelstelling was om in deze groep minimaal 10 leden te 

krijgen. 

Kleutergroepen 1 en 2: Wilma vertelt dat er veel aanwas is bij de jongste groep. De 

leiding heeft de handen wel vol aan deze groep. Kleuter 2 is een leergierige groep met 

vooral veel jongens. 

Gym 1 en 2: Sandra vertelt globaal wat in deze groepen wordt geleerd. Gym 1 en 2 

hebben meegedaan aan de fundag in december 2017. Met kerst 2017 is deel van de 

gym 1 (5 leden) doorgestroomd naar de gym 2. In mei 2018 organiseert Sandra nog 

samen met Sint Nicolaasga een onderlinge wedstrijd zodat iedereen kan laten zien wat 

hij/zij kan. 

Gym +:  De groep is nieuw gestart dit seizoen en erg succesvol. De sfeer is goed. 

Inmiddels zijn er al diverse medailles behaald op de wedstrijden waaraan meegedaan 

is. Leeftijd in deze groep loopt uiteen van is 8-16 jaar. Dit behoeft soms wel enige 

aandacht m.b.t. emoties. 

Pre-selectie, selectie 1 en 2: Maria licht toe dat de groepen goed gaan. In het 

seizoen 2016/2017 hebben 21 turnsters zich geplaatst voor de Friese 

Kampioenschappen. Er werden 7 medailles gehaald en Chantal Muizelaar werd Fries 

Kampioen, wat natuurlijk heel bijzonder is.  

Vanaf het seizoen 2017/2018 zijn er 3 (pre)selectie-groepen. Er wordt meegedaan aan 

springwedstrijden en individuele wedstrijden. Er zijn 32 wedstrijdturnsters die 

verdeeld over 20 wedstrijddagen hun kunsten laten zien.  Het Micro team gym is dit 

seizoen een nieuw wedstrijdonderdeel. Dit past goed bij SHELL vanwege de kleine 

teams. 

Fun & Fleane: hebben we dit jaar niet kunnen aanbieden wegens gebrek aan leiding. 

Ook zijn de verzekeringskosten erg hoog. Voor volgend seizoen beoordelen we dit 

opnieuw. 

 

Bestuurlijk jaarverslag  

Esther draagt het bestuurlijk verslag voor. Het jaarverslag wordt als bijlage bij deze 

notulen gevoegd. 

 

Bestuursverkiezing & commissie wijzigingen 

Aftredend en niet herkiesbaar: 

- Leonie Hoekstra (Penningmeester) 

Voorgedragen voor benoeming: 

Karin Slot (Penningmeester). Er wordt positief gestemd. 7 voor 0 tegen. 

 

Hierdoor ontstaat er een vacature voor secretaris. 

Voorgedragen voor benoeming: 

Dagmar Dijkstra (Secretaris). Er wordt positief gestemd. 6 voor 0 tegen. 

 

 

Vooruitblik 

Esther geeft aan dat er ons nog een flink aantal activiteiten te wachten staan dit 

seizoen. Esther benoemd daar een aantal van. Verder gaat het bestuur in de komende 

periode in overleg met de leiding en het Kulturhûs ter voorbereiding op het seizoen 

2018/2019. 

 

 

Rondvraag 

- Tiny merkt op dat in de laatste Baerch niets van SHELL stond. Dat klopt. Helaas is 

dit misgegaan met de nieuwe emailadressen en is het stukje niet geplaatst. Onze 

bijdrage is in de spam-box terecht gekomen. In de volgende editie wordt dit recht 

gezet. 

 

- Tiny ontvangt ook graag een nieuwe ledenlijst van haar groep. Dit wordt geregeld. 

 

- Diny gebruikt soms een aantal weken achter elkaar de steps. Zij wil die dan graag 

binnen handbereik hebben. Ze geeft geen les in de ruimte waar de steps staan 

waardoor dit lastig is. Opslag in de grote berging is ook lastig vanwege de vele 

gebruikers van de berging. Dit punt heeft de aandacht van het bestuur. Materialen van 



SHELL worden ook wel eens misbruikt en misplaatst. Het bestuur heeft al actie 

ondernomen door klachten te versturen richting het Kulturhus en beide scholen. De 

problemen houden echter aan. 

 

- Er is met name ’s avonds last van stank in de kleedkamers. Gedurende het gebruik 

komen er natuurlijk in de loop van de dag (zweet)geuren vrij in de kleedkamers. 

Wellicht kan er toch nog iets met de ventilatie gedaan worden. Het bestuur neemt dit 

punt mee richting Sjaak. 

 

21.45 uur Sluiting 

 

  



Bijlage: Bestuurlijk jaarverslag ALV g.v. S.H.E.L.L. Oudehaske 12 april 2018 

 

Over gebeurtenissen in de afgelopen periode 

Op de ALV van mei 2017 hebben we afscheid genomen van Marja van der Werf als 

secretaris. Karin Slot heeft Marja opgevolgd. Het bestuur bestond hiernaast uit Esther 

de Bruin als voorzitter en Leonie Hoekstra als penningmeester.  

 

Het bestuur heeft maandelijks vergaderd.  Er is twee keer vergaderd samen met de 

leiding.  

 

In juni 2017 hebben Esther en Karin het Bestuurscongres van de KNGU in Ahoy 

Rotterdam bezocht. Het was leuk en leerzaam om besturen van andere verenigingen 

te ontmoeten. Bij het uitwisselen van ervaringen merkten we dat andere verenigingen 

dezelfde problemen/uitdagingen kennen als onze vereniging.  

 

Het sportseizoen 2017/2018 zijn we gestart met een nieuw lesrooster. Er is een 

selectiegroep bij gekomen en ook is Gym+ van start gegaan. Helaas hebben we als 

bestuur al in de tweede lesweek moeten besluiten om Dans 3 te laten vervallen, 

omdat de groep te klein geworden was. De overgebleven dansers zijn verder gegaan 

in Dans 2. Bovendien hebben we moeten besluiten om Fun & Fleane deze winter niet 

aan te bieden. We konden geen trainer vinden en ook bleken de kosten feitelijk te 

hoog.   

 

De vereniging heeft geïnvesteerd in nieuwe materialen, zoals een headset en 

vloermarkering voor dans, een nieuwe brug, materialen voor trim Heren en een 

mattenkar.   

 

Een nieuwe vorm van sponsoring vonden we in Sponsorkliks. We ontvangen via 

Sponsorkliks een commissie over de bestellingen die worden gedaan in de webshops 

van bij Sponsorkliks aangesloten webwinkels. Helaas heeft Sponsorkliks nog niet heel 

veel sponsorgelden opgeleverd, maar we blijven positief. Alles wat er binnenkomt is 

mooi meegenomen. 

 

In januari/februari 2018 hebben het bestuur en de leiding de cursus sportief coachen 

gevolgd. Het doel van dit traject was om binnen de vereniging te komen tot een 

gezamenlijke visie en afspraken over de begeleiding van sporters. Dit heeft mooie 

inzichten opgeleverd over onze eigen rollen binnen de vereniging.    

 

Het bestuur heeft in de afgelopen periode ook de aansprakelijkheid onder de loep 

genomen. We hebben gekeken of we binnen onze vereniging de aansprakelijkheid 

voor leiding en vrijwilligers goed hebben geregeld. We zijn ervan overtuigd dat dit het 

geval is.  

 

De communicatiecommissie heeft aan het begin van het seizoen de wens geuit bij het 

bestuur om een nieuwe website te maken.  Na het akkoord van het bestuur, heeft de 

commissie hier hard aan gewerkt. De nieuwe website is sinds eind maart 2018 live. 

We bedanken de communicatiecommissie heel hartelijk voor hun inzet! 

 

Over positie van de vereniging aan het einde van de verslagperiode 

We staan er goed voor. Het ledenaantal blijft stabiel rond de 180 leden. Daar zijn we 

als bestuur natuurlijk erg blij mee.  

 

De vereniging is volgens het bestuur één van de kernwaarden van Oudehaske. Ook 

steeds meer sporters van buiten ons dorp, weten ons te vinden. 

 

Financieel hebben we de boel ook op orde, zoals uit de toelichting van de 

penningmeester blijkt. De Grote Club Actie leverde een mooi resultaat op. De Poiesz-

actie is net afgelopen, dus daar is uitslag nog niet van bekend.  

 

De vereniging kan ook nog altijd op voldoende vrijwilligers rekenen. Het rechtstreeks 

benaderen van mensen werkt het beste. Maria heeft gelukkig 4 vrijwilligers kunnen 



vinden die de jurycursus willen volgen. Zij zijn inmiddels met de cursus gestart. Om 

mee te kunnen (blijven) doen aan gymnastiek- en turnwedstrijden moet iedere 

vereniging juryleden aanleveren. Het bestuur vindt het heel fijn dat dit met de aanwas 

van nieuwe juryleden mogelijk blijft. Maria en Sandra kunnen dan hopelijk af en toe 

worden ontzien. Maria bedankt! 

 

Over de visie van het bestuur op de nabije toekomst 

We zijn positief over de (nabije) toekomst. Al blijven er altijd uitdagingen.  

 

We zorgen ervoor dat we voldoen aan de nieuwe AVG (Algemene Verordening 

Gegevensbescherming). Deze nieuwe wet gaat op 25 mei 2018 in en is de opvolger 

van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). 

 

Het bestuur vindt het hiernaast belangrijk dat alle leiding voldoende kennis heeft van 

EHBO, BHV en/of het gebruik van de AED. Voor volgend seizoen wil het bestuur verder 

bekijken hoe dit vorm gegeven kan/moet worden. 

 

Verder wil het bestuur samen met de leiding verder aan de slag met sportief coachen. 

We willen graag de verbinding met elkaar blijven houden. Vandaar dat de BV-groot 

vergaderingen –de bestuursvergaderingen waarbij de leiding aanwezig is – zeker op 

de agenda houden.   

 

Het bestuur wil graag de sponsor- en actiecommissie uitbreiden (meer mensen) zodat 

we meer initiatieven kunnen ontplooien. Bij een groter aantal mensen in deze 

commissie is het niet noodzakelijk dat één persoon zich overal mee bezig houdt zoals 

nu het geval is. 

De een kan zich meer bezighouden met de Grote Clubactie, terwijl een ander zich 

meer focust op de Poiesz actie. Door samen in een commissie te zitten kunnen je wel 

de ervaring met elkaar delen. Ook voor de opvolging binnen de commissie zijn 

meerdere personen noodzakelijk. Onze wens is 3-5 mensen in deze commissie te 

krijgen. De sponsor- en actiecommissie doet jaarlijks de donateurskaarten (in 

combinatie met de penningmeester) en zou de verloting tijdens de 2-jaarlijkse 

uitvoering ook op zich kunnen nemen. 

 

Esther de Bruin 

voorzitter 

 

 

 


