
 
 
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 
GYMNASTIEKVERENIGING S.H.E.L.L. 
 
 
 
 
Vrijdag 17 mei 2019, in het Kulturhûs te Oudehaske 
 
Aanwezig: Anne Verschut, Wilma van der Heide, Baukje van der Meulen, Diny Riemersma, 
Brenda Huitema, Dagmar Dijkstra (secretaris), Maria Woudstra, Karin Slot 
(penningmeester), Esther de Bruin (voorzitter) 
 
Afwezig met afmelding: Tiny Bos, Sandra Wind, Savannah van der Wal, Fleur Hingst 
 
 
Opening door voorzitter 
Om 20.05 wordt de Algemene Leden vergadering geopend door Esther de Bruin. We vinden 
het jammer dat er een zeer kleine opkomst is. Om precies te zijn 1 (ouder van) lid. 
 
Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 2018 
Notulen zijn zonder op of aanmerkingen vastgesteld. 
 
Financiën 
Toelichting op financieel jaarverslag 
 
Karin geeft licht het financiële jaarverslag toe. Afgelopen jaar is er een verlies van geleden 
van € 6.128,60. Het grootste deel (bijna € 5.000,00) is uitgegeven aan de nieuwe kleding. 
Hier hebben wij de afgelopen jaren voor gespaard. Het is dus een uitgave geweest waar we 
op gerekend hadden. Het verlies wil niet zeggen dat we een negatief saldo op de bank 
hebben, maar alleen dat het resultaat van de vereniging met dit bedrag is verlaagd ten 
opzichte van het voorgaande boekjaar.  
 
Verslag kascommissie 
 
Anne Verschut heeft samen met Marja Landman de kascontrole uitgevoerd. 
Ze hebben samen met de penningmeester het financieel jaarverslag bekeken en ze zijn 
tevreden met de veranderingen die we hebben doorgevoerd in het boekhoudprogramma. 
Het is overzichtelijker. Anne heeft als tip gegeven de Regiobankrekening, die we gebruiken 
als kledingrekening op te heffen, omdat deze geen toegevoegde waarde heeft. Deze 
rekening is ondertussen al opgezegd (afgelopen week). 
Diny vraagt hoe we het verlies (zie jaarverslag) willen compenseren, het bestuur geeft aan 
dat het overgrote deel niet echt verlies is. Er is gespaard voor nieuwe kleding, en dat is nu 
in 1 keer besteed. Dit zijn dus vooraf bekende kosten. De extra salariskosten die we 
hebben gehad in verband het vervangen van Sandra hebben we in de hand kunnen 
houden. Vooral doordat de andere trainster: Maria, Larissa, Savannah en Fleur zich heel 
flexibel hebben opgesteld.  
 
Benoeming nieuw lid kascommissie 
 
Baukje van der Meulen geeft aan plaats te willen nemen in de kascommissie. Hier wordt 
unaniem positief over gestemd. 
  



Vaststellen contributie nieuwe seizoen + stemming. 
 
Een ieder is akkoord met de nieuwe contributie voor volgend seizoen. Hier zijn enkele 
wijzigingen in te vinden: 
 We gaan van contributie verdeeld over 12 maanden, naar contributie verdeeld  

over 10 maanden.  
 Kleding kosten zijn vanaf volgend seizoen meegerekend in de contributie en zullen  

dus niet meer apart geïncasseerd worden. 
 Door stijgende kosten met betrekking tot zaalhuur en personeel, zijn we genoodzaakt 

een kleine contributie stijging door te voeren. Optisch lijkt de stijging per maand  
daardoor wel veel, maar in de praktijk valt dat mee. 

Er wordt unaniem positief over de contributieverhoging gestemd.  
 
Jaarverslagen 
Karin leest het lesverslag van Tiny voor over de internationale dansgroep. Dit beslaat de 
periode vanaf de ALV van 2018 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 
15 leden.  
 
Diny vertelt over haar groep, Fit-mix dames 1 van de afgelopen periode. De groep heeft 
nog steeds 16 leden, ze hebben veel gesport en veel leuke dingen gedaan. Diny geeft aan 
dat de groep nu 70+ is en hierdoor erg kwetsbaar is.  
 
Esther leest het verslag van Savannah voor van de kleutergym 1 en 2. Er zijn veel jonge 
kinderen bij gekomen, het worden grote groepen, de samenwerking met Wilma is erg 
goed, ze zijn goed op elkaar ingespeeld.  
Wel vragen ze zich af of het handig is dat de juffen ook de kleding uitdelen. Met die 
kleintjes gebeurt er soms veel (klaarzetten, kinderen komen binnen en vragen aandacht, 
kinderen van Skik moeten opgehaald en gebracht worden, ouders willen soms nog even 
iets zeggen) eigenlijk is daar misschien toch te weinig tijd voor. 
 
Brenda vertelt dat ze het erg naar haar zin heeft, ze geeft nu vanaf 1 februari zelfstandig 
les aan de meiden van Gym 1, 2, 3+ en 4+. Ze leert de meiden steeds beter kennen en 
heeft een goede bijdrage geleverd aan het trainen voor de wedstijden. De meiden zijn 
goed bezig. Door het stickersysteem dat Brenda introduceerde zijn de meiden, ook de 
grote meiden, erg gedreven om hun doelen te behalen. We mogen allemaal het 
stickersysteem van Brenda bekijken.  
 
Karin leest het verslag van Savannah en Fleur over de dansgroepen van de jeugd voor  
De meiden hebben grote sprongen gemaakt, wat te zien is in de leuke compilatie die zij 
maakten. Bij alle dansgroepen gaat het hartstikke goed. Iedereen doet dingen op zijn 
eigen niveau en er is genoeg ruimte om te groeien. De meiden groeien ook één voor één 
enorm!  
 
Optredens en wedstrijden dit jaar: 
 Jazz dansfestijn in Harmonie Leeuwarden (december) 
 Dansvoorstelling Creativiteit in Sint Nicolaasga (maart) 
 Dansoptreden WINGS 
 Friese kampioenschappen dans (mei) 
 Optreden tijdens gezellige ochtend Dorpsfeest Oudehaske (mei) 
 Optreden op jaarmarkt Sint Nicolaasga en foodfestival Bontebok (6juli) 

 
  



 
Maria vertelt vol trots over de behaalde prestaties van de selectie groepen vorig seizoen: 
 2 Fries Kampioenes all-round 
 2 Friese toestelkampioenes 
 11 medailles in het totaal 
 
Daar we dachten dat dit al een fantastische prestatie was, ziet het ernaar uit dat dit 
seizoen ook weer erg goed gaat verlopen, er zijn nu al goede prestaties neergezet door de 
meiden, en het seizoen is nog niet voorbij.  
In juni gaan er nog twee springgroepen meedoen aan het Nederlands kampioenschap in 
Bergen op Zoom. Dit is de eerste keer en hier hebben de meiden erg veel zin in, mede 
omdat ze ook een nachtje blijven slapen. 
Ze hebben dit seizoen ook regelmatig getraind in de turnhal in Joure op zondag. Soms in 
combinatie met andere verenigingen, dit is succesvol, samenwerken is erg belangrijk. Deze 
verenigingen nemen ook trainsters mee, en zo krijgen de meiden ook andere tips en 
nieuwe inzichten.  
Het was een roerig jaar mede door de ziekte van Sandra. Maria is ook erg blij en dankbaar 
voor de hulp die ze kreeg van Annick, Sanne en Femke bij het geven van de trainingen.  
 
Alle verslagen zijn overhandigd aan het bestuur. 

 
Bestuurlijk Jaarverslag 
Esther leest het bestuurlijk jaarverslag voor, deze vindt u terug in de bijlagen. 
 
Toelichting op het bestuurlijk jaarverslag 
Sandra heeft aangegeven te stoppen bij S.H.E.L.L. en haar carrière voort te zetten bij 
Pegasus Lemmer. Savannah en Fleur hebben ons afgelopen week ook verteld te gaan 
stoppen, samen gaan ze werken aan het uitbreiden van de werkzaamheden binnen het 
bedrijf van Savannah. Ook Gerrit vindt het tijd worden voor andere dingen, hij wil als lid 
wel betrokken blijven bij zijn groep, en eventueel ook zo nu en dan nog wel eens een 
training verzorgen.  
Aansluitend op deze mededelingen geeft Wilma ook aan dat dit voor haar het laatste 
seizoen is. Zij ziet het niet zitten om nog een keer opnieuw te beginnen met een nieuwe 
train(st)er. 
We bedanken alle vertrekkende train(st)ers voor hun inzet de afgelopen jaren. Wij wensen 
hen heel veel succes in de toekomst. 
 
Naast het vertrek van trainers, verwelkomen we ook nieuwe gezichten. Peter Spies wordt 
trainer bij de selectiegroepen naast Maria. Verder blijft Brenda volgend jaar bij ons om alle 
gymlessen te verzorgen. 
Voor komend seizoen hebben we nog vacatures openstaan voor een danslera(a)r(es) en 
een leid(st)er voor de fit-mix heren. 
 
De gymgroepen worden vanaf volgend jaar turngroepen, aansluitend op ons nieuwe 
leerlijn: Kleurenturnen: van beter bewegen tot beter turnen 
Esther en Maria vertellen over het concept kleurenturnen. 
 
Het Kleuren Turnen biedt onze gymnastiekvereniging de mogelijkheid om een heldere 
lesstructuur te waarborgen voor kinderen van beter leren bewegen, tot beter leren turnen. 
Binnen dit systeem wordt op een positieve en heldere manier de motorische ontwikkeling 
van ieder kind gestimuleerd en kan dit worden gemonitord.   

  



 
Het systeem start bij de basis, biedt heldere beterbeweeg-stapjes aan en geeft inzicht in 
deze ontwikkeling. Dit is voor zowel het kind, als de ouders en de gymnastiekverenging 
helder en prettig. Wanneer het kind zich uitzonderlijk goed ontwikkelt en aanleg heeft voor 
bewegen, kan er een filtering richting regionale of nationale wedstrijdsport plaatsvinden. 

 
Uitgangspunten  
 
 Passend plekje voor turn(st)ers op basis van motorische vaardigheden en 

mogelijkheden. 
 Niet leeftijdsgebonden, maar gericht op mentale en fysieke capaciteiten.   
 Lessen bepaald op basis van niveaus, gebonden aan kleuren van de regenboog.  
 Doelen en leerlijnen per kleur bepaald.  
  
Van de basis van bewegen tot turnen  
 Ontwikkeling van motorische vaardigheden vanaf de basis tot turnen. 
 De basis: rennen, huppelen, gooien, vangen, rollen, duikelen & balanceren.  
 Turnen: Handstandvormen, saltovormen, zwaaivormen & gymnastische vormen.  
 Voor alle recreatieve leden is er een nieuw toetsingsconcept ontwikkeld: Diploma 

Turnen.   
 
Jubileum 
Volgend jaar bestaat onze vereniging 75 jaar. Dit willen we uiteraard spectaculair vieren! 
 
Donateurs 
Als bestuur voeren we een verandering door in het donateurschap. We hebben besloten 
vanaf het jaar 2019 de donateursbijdrage niet meer te innen. Er zit vanaf komend seizoen 
geen gratis kaart voor de uitvoering meer vast aan het donateurschap. Dit is voor de 
penningmeester administratief erg veel werk, en ook door de nieuwe AVG is het erg lastig 
om mensen met persoonsgegevens over straat te sturen om te incasseren. Onze donateurs 
krijgen binnenkort een brief en in deze brief kunnen ze aangeven of ze willen stoppen met 
donateur zijn of door willen gaan. 
 
Voordragen en benoemen voorzitter 
Het vinden van een opvolger voor onze voorzitter Esther is nog een uitdaging. 
We hebben dus de vacature voor voorzitter nog open staan en kunnen op dit moment 
helaas geen nieuwe voorzitter voor benoeming voordragen. 
 
Commissie wijzigingen 
Baukje van der Meulen is toegetreden in de actie- en sponsorcommissie. 
 
Rondvraag 
Baukje vraagt of het een idee is om kleurenturnen te introduceren op onze basisscholen, 
met als doel om leden te werven. Dit is een goed idee.  
Ook vraagt ze naar de mogelijkheden van een sponsoractie, in de vorm van iets verkopen, 
of een sponsorloop. Ook hier kunnen we als bestuur samen met de sponsorcommissie naar 
gaan kijken, daar het bestuur zelf ook al dacht aan het verkopen van bijvoorbeeld 
paaseitjes. We krijgen gelijk ook als tip mee dat daar misschien wel teveel suiker in zit. En 
dat het daardoor wellicht minder verkoopbaar wordt. 
 
Het valt Wilma op dat de leden vaak van 1 school komen. Uit de historie blijkt dat dit vaker 
zo is geweest. De een keer veel van de 1 en dan weer veel van de ander. Daarbij is de 
Tarissing momenteel ook aanzienlijk groter dan het Haskerplak als het gaat om 
leerlingenaantallen. Dat speelt ook mee.  
 
Nu alle vragen zijn beantwoord, sluit Esther de vergadering af. Zij dankt iedereen voor zijn 
komst. 


