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Algemene Leden Vergadering     3 oktober 2019 
 
Aanwezigen: Omwille van privacywet zijn deze gegevens in dit document verwijderd. 
Gegevens zijn op aanvraag in te zien bij het bestuur. 
Afgemeld: Omwille van privacywet zijn deze gegevens in dit document verwijderd. 
Gegevens zijn op aanvraag in te zien bij het bestuur. 
 
Opening 
De voorzitter, Vicky Vos-Vermeulen opent de vergadering en heet alle aanwezigen van 
harte welkom.  
 
Oprichting vereniging 
In de zomervakantie is de vereniging Special Gym opgericht. Dit was de best passende 
naam voor wat Special Gym doen. Het voelt erg goed om echt te mogen kiezen voor 
deze doelgroep en onze visie hierin. We zijn er trots op! 
 
Vicky is al 15 jaar trainster Special Gym en nog langer trainster turnen. Haar hart ligt 
bij deze doelgroep. Vicky stelt zich daarnaast voor als moeder van twee sportende 
leden van Special Gym, waarvan één zoon in de doelgroep valt.  
 
Demi is voor het 9e seizoen coach bij de Special Gym groep. Na de eerste lessen die 
zij heeft ingevallen voor een andere coach, is zij altijd blijven hangen. Daarnaast is 
Demi student psychologie en pabo. 
 
Samen zijn zij enorm trots op Special Gym en dankbaar voor alle steun die zij kregen 
bij het maken van deze stap! 
 
Vorig seizoen, in combinatie met een aantal gesprekken, zijn er een aantal dingen 
gebeurd, waardoor zij tot het besluit zijn gekomen om een eigen vereniging op te 
richten. Het was voor hen belangrijk dat de sporters kunnen blijven sporten. Ze willen 
het op een positieve manier voortzetten. Ze geven aan dat het goed voelt om zelf de 
keuzes te maken, zonder altijd verantwoording af te moeten leggen.  
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Uitleg visie en missie 
Het belangrijkste in de statuten en huishoudelijk reglement is de visie en missie: 
gymmen met een lach, waar een ieder zichzelf zijn mag.  
Gymmen met een lach: omdat Special Gym het plezier in bewegen willen bevorderen. 
Vicky en Demi vinden het belangrijk dat iedereen plezier heeft in het sporten en richten 
zich daarbij op de gymsport. 
Waar een ieder zichzelf zijn mag: Special Gym is toegankelijk voor iedereen. Special 
Gym biedt ‘speciaal’ waar nodig en ‘normaal’ waar mogelijk. Er wordt aangepast waar 
het nodig is, ongeacht welke uitdaging we tegenkomen. Maar er wordt normaal en 
zelfstandig aangeboden waar het wel kan.  
 
Daarnaast wil Special Gym een veilig leerklimaat neerzetten. Een veilig leerklimaat 
heeft voornamelijk te maken op het gebied van sporten en bewegen. Door een veilig 
leerklimaat hoopt Special Gym de ontwikkeling te kunnen stimuleren. Daarbij kun je 
denken aan het generaliseren van vaardigheden: naar de gymles op school, naar de 
speeltuin in de wijk, etc.  
Tijdens de Special Olympics, waarbij sporters het hele weekend begeleid worden door 
de coaches, wordt ook veel gestimuleerd. De sporters leren hier zelfstandig om hulp 
vragen, ze groeien in hun zelfvertrouwen en hun trots groeit enorm. Na de Special 
Olympics merken ook de leerkrachten op school wat voor sprongen te sporters hebben 
gemaakt.   
 
Opmerking ouder: ik wil graag een toevoeging doen, jullie doen ook veel aan 
differentiëren, jullie zorgen ervoor dat iedereen op zijn niveau en tempo kan sporten! 
 
Middelen 
Special Gym verzorgt op de eerste plaats natuurlijk de wekelijkse sporttrainingen. 
Daarnaast zullen zal er worden deelgenomen aan wedstrijden en evenementen op het 
gebied van de gymsport. 
 
Dit stukje van de statuten is expres breed beschreven. Hierdoor is het ook mogelijk 
om bijvoorbeeld workshops te verzorgen voor collega-verenigingen waarbij onze visie 
en missie gedeeld kunnen worden. Maar ook liggen hier mogelijkheden voor het 
organiseren van kinderfeestjes voor deze doelgroep. Dit zijn vooral activiteiten voor de 
toekomst. 
 
Huishoudelijk reglement 
Vicky vraagt of er vragen zijn over het huishoudelijk reglement. Niemand heeft hier 
vragen of opmerkingen over. Vicky verduidelijkt een aantal van de keuzes die gemaakt 
zijn.  
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Contributies 
Er is gekozen voor twee momenten voor het innen van de contributie. Dat is niet 
helemaal van deze tijd, maar hier is voor gekozen zodat Vicky en Demi zich vooral 
kunnen bezig houden met waar ze goed in zin: lesgeven. Zij willen zich niet maandelijks 
bezighouden met incasso’s. Daarnaast is het niet wenselijk om maandelijkse 
wisselingen te hebben in het ledenbestand. Dit is niet bevorderlijk voor de ontwikkeling 
van de sporters en de groepssamenstelling zou dan iedere maand veranderen. 
 
Mocht er een wijziging komen in het huishoudelijk reglement, dient dit te worden 
goedgekeurd op de ALV.  
 
➔ Besluit: toevoeging aan het huishoudelijk reglement: Special Gym 

hanteert een maximale groepsgrootte van 10 sporters per les.  
 
Voorstellen 
Tijdens het voorstelrondje geeft Vicky het woord aan de aanwezige assistentcoaches.  
Mijntje is voor het 6e jaar coach bij Special Gym. Zij is inmiddels klaar met haar 
opleiding tot ergotherapeut. 
Thomas is in 2018 begonnen met een stage bij de special gym groeien, omdat hij het 
erg tof vond wat Vicky deed. Hij geeft aan de stage zo leuk te hebben gevonden, en 
daarom coach te wilde worden bij Special Gym. 
Dana is inmiddels 3,5 jaar coach bij de special gym groepen. Zij is begonnen door 
Demi en vond dat zo leuk, dat ze is gebleven. Ze geeft aan met veel plezier les te 
geven bij Special Gym. 
 
Bestuur 
Vicky en Demi zijn samen oprichter en hebben de eerste functies bekleed: Vicky als 
voorzitter en Demi als secretaris-penningmeester. 
 
Sascha van Vliet heeft zich aangeboden als derde bestuurslid. Dat is fijn als er 
beslissingen genomen moeten worden. Daarnaast zal zij algemene taken op zich 
nemen. Het is heel fijn dat Sascha de Special Gym hierbij gaat ondersteunen!  
 
➔ Besluit: het bestuur is hierbij officieel benoemd: 

Vicky Vos-Vermeulen als voorzitter 
Demi Jansen als secretaris-penningmeester 
Sascha van Vliet als algemeen bestuurslid 
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Ledenadministratie 
Tinie Vermeulen doet de ledenadministratie. Hij heeft dit 20-25 jaar geleden gedaan 
voor een andere turnvereniging, gedurende 7 jaar lang. Inmiddels zijn er wel een 
aantal dingen veranderd, vooral op het gebied van digitalisering en de privacywet. 
Special Gym is dankbaar dat Tinie deze taak op zich wil nemen. 
 
De ledenadministratie is geen onderdeel van het bestuur. Bij wijzigingen kun je contact 
opnemen per mail met de ledenadministratie.  
 
Commissies 
Natuurlijk kan het bestuur niet alles zelf doen. Zij hebben de afgelopen weken al een 
aantal mensen gesproken om bepaalde taken op zich te nemen. 
 
Dana Jansen zal de website bij gaan houden. 
 
Daarnaast ligt er een vraag voor verschillende commissies: 
Special Olympics 
De inhoud van de Special Olympics ligt natuurlijk bij de hoofdcoach (inhoud 
vergaderingen, oefenstof, etc) maar het is fijn als er 2 personen zijn die hier het 
voortouw in kunnen nemen. Zij kunnen bijvoorbeeld datums prikken voor de 
vergaderingen en extra trainingen (in overleg met coaches), sponsors zoeken voor 
inschrijfgeld, kleding, etc. 
➔ Besluit: de commissieleden zijn benoemd: 

Rina Steeg en Patrucia van de Laar 
 
Activiteiten 
Het zou leuk zijn als er naast de wekelijkse trainingen elk jaar 2 activiteiten 
georganiseerd worden. Dit hoeven geen grote activiteiten te zien. Er kan hierbij 
gedacht worden aan een training in de turnhal, paaseieren zoeken rondom Pasen, een 
disco/feestavond, oid. De invulling hiervan is vrij aan de commissieleden. 
➔ Besluit: de commissieleden zijn benoemd: 

Sonja Lawer en Margie Korsten 
 
Kascommissie 
Natuurlijk dient de boekhouding gecontroleerd te worden. Ieder jaar komt de 
kascommissie bij de penningmeester langs om deze controle uit te voeren. Iedere ALV 
zal er één kascommissielid aftreden en een nieuw lid benoemd worden. 
➔ Besluit: de kascommissie is benoemd: 

Pascal Muller, William Den Otter  
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Vooruitblik 2019-2020 
Special Gym traint voortaan op donderdag van half 5 tot half 6 en zondag van 10 tot 
11 uur. Bij de coaches bevallen deze tijden goed, we hopen bij de sporters ook! 
 
Special Olympics 
Dit seizoen zijn er op 2 november regionale spelen in Almere. Dit is één dag. Op dit 
moment hebben we hier nog weinig informatie over.  
Op 12, 13 en 14 juni zullen de nationale spelen zijn. Deze zijn in Den Haag. Ook hier 
is nu nog weinig informatie over bekend, dit volgt in de komende maanden. 
 
Er zal een aparte vergadering worden gehouden met de ouders van de sporters die 
hieraan deelnemen. 
 
Opmerking ouder: Het is voor veel ouders, en wellicht ook sporters, onbekend wie wel 
en niet mee mag doen aan de Special Olympics en waarom. Het is fijn als hier 
duidelijker over gecommuniceerd wordt. 
Vicky verduidelijkt de criteria zoals Special Olympics deze hanteert. Het bestuur neemt 
deze opmerking mee om dit duidelijker te communiceren naar de leden van Special 
Gym. 
 
Activiteiten 
De activiteiten kunnen vrij worden ingevuld door de activiteiten commissie. 
 
Opmerking ouder: Is het mogelijk om een turnpakje in te voeren om het groepsgevoel 
te bevorderen. Dit is ook bij sommige andere sporten. Het hoeft niet perse een 
turnpakje te zijn, maar kan ook een shirt zijn. 
 
Opmerking ouder: Kan je begroten om hoeveel geld het gaat als er voor alle leden een 
(turn)pak, shirt en/of trainingspak wordt aangeschaft. Eventueel ook een simpele 
touwtjestas.  
 
➔ Besluit: er wordt een sponsorcommissie benoemd: 

Patrucia van de Laar, Sascha van Vliet en Jeroen Korsten.  
 
Vakanties 
Tijdens de vakanties zal Special Gym op de laatste zondag van een vakantie wel 
trainingen verzorgen. De overige lessen in vakanties komen te vervallen. Vakanties en 
vrije dagen zijn ook terug te vinden op de website. 
 
Vraag ouder: Is het mogelijk om gemiste lessen in te halen op de andere trainingsdag? 
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Antwoord bestuur: Inhalen van gemiste lessen kan in overleg. Wanneer de groepen 
de maximale groepsgrootte hebben bereikt, kan het bijvoorbeeld niet. Ook wanneer 
er 5 sporters tegelijk een les willen inhalen, is dat lastig. Inhalen van lessen kan daarom 
alleen in overleg met de hoofdcoach. 
 
Begroting 2019-2020 
Omwille van privacywet zijn deze gegevens in dit document verwijderd. Gegevens zijn 
op aanvraag in te zien bij het bestuur. 
 
Rondvraag 
ouder: Wat is de minimum leeftijd om lid te worden bij Special Gym?  
Antwoord bestuur: We hebben hier wel echt over nagedacht, ook over 
maximumleeftijd. Je hebt natuurlijk ook nog te maken met verschillende leeftijden, 
zowel sociaal-emotionele leeftijd, cognitieve leeftijd. Daarom hebben we nu geen 
minimum of maximumleeftijd. Er wordt gekeken naar wat passend is in de groep.  
 
ouder: Ik wil wel een stapel flyers, zodra deze er zijn. 
 
Tinie (ledenadministratie): Wat als je nu te veel aanmeldingen krijgt? 
Antwoord bestuur: Dan zijn er nu mogelijkheden om een extra uur te openen. We 
hebben het hier al eerder over gehad met de coaches. Drie uur achter elkaar lesgeven 
is te intensief, maar omdat we nu verdeeld zitten over twee dagen, kan dat wel.  
 
ouder: ken je MEE? Daar kan je ook zorgen voor meer bekendheid.  
 
ouder: In Amsterdam heeft een organisatie een eigen sportpark opgericht. Kijk ook 
eens naar BijzonderGewoon.  
 
ouder: Is er al een krantenartikel verschenen? Bijvoorbeeld in Regio Oss. 
Antwoord bestuur: We zijn door Regio Oss benaderd, maar omdat toen de 
trainingsplek nog niet bekend was, konden we hier nog niet meewerken aan een 
artikel. Dit zal in de komende weken wellicht nog volgen. 
 
ouder: Ik heb wel een telefoonnummer van DTV. Misschien kan je hen een keer laten 
komen. 
 
Vicky: wil je de foto’s van de voorstelling, dan mag je een usb-stick met naam van het 
kind geven, dan zorg ik ervoor dat alle foto’s bij jullie komen.  
 
De vergadering wordt gesloten om 21:54. 


