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Algemene Leden Vergadering     4 maart 2021 
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.  
Normaal is een ALV aan het begin van het seizoen maar door Corona is dit uitgesteld 
tot nu. We hoopten dat het live zou kunnen, maar dat is helaas niet het geval.  
 
Notulen ALV 3 oktober 2019 
Hier zijn geen vragen over. De notulen worden goedgekeurd.  
 
Terugblik eerste seizoen 
Seizoen 2019-2020 was het eerste seizoen van Special Gym. Het was een mooi 
seizoen voor de tijd dat we gewoon mochten draaien. Er zijn twee mooie groepen die 
goed lopen. De sporters kwamen met plezier. 
In het voorjaar zijn we in lockdown gegaan. Er is geprobeerd om contact te houden 
met de sporters, met opdrachten en foto’s. Zo kon iedereen op hun eigen manier en 
binnen hun eigen tijd meedoen.  
Wij vonden het erg fijn dat we met een laatste gezamenlijke les het seizoen konden 
afsluiten.  
Vanwege Corona is de Special Olympics, die oorspronkelijk in juni 2020 zouden zijn, 
uitgesteld. We hebben daar wel een aantal leuke voorbereidende trainingen voor 
gehad. 
 
Een dubbel eerste jaar: mooie dingen gedaan, een mooie vereniging staat er nu. 
Maar het liefst hadden we natuurlijk een volledig seizoen gedraaid.  
 
Begroting 2019-2020 
Omwille van privacywet zijn deze gegevens in dit document verwijderd. Gegevens 
zijn op aanvraag in te zien bij het bestuur. 
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Werkelijk 2019-2020 
Omwille van privacywet zijn deze gegevens in dit document verwijderd. Gegevens 
zijn op aanvraag in te zien bij het bestuur. 
 
Begroting 2020-2021 
Omwille van privacywet zijn deze gegevens in dit document verwijderd. Gegevens 
zijn op aanvraag in te zien bij het bestuur. 
 
Kascommissie 
Pascal vertelt dat de kascommissie samen heeft gezeten om de boekhouding te 
controleren. Hij geeft aan dat Demi de boekhouding netjes op orde had. Waarvan er 
wat mistte, zijn netjes aangevuld, waarna Pascal en William akkoord zijn gegaan. 
 
Vicky bedankt hen voor het meedenken en controleren.  
 
Commissies 
Er zijn een aantal commissies binnen Special Gym. 
 
Special Olympics 
Er is een goed begin gemaakt, met onder andere de sponsoring. Helaas heeft de 
Special Olympics niet plaatsgevonden. Special Gym heeft zich voor 2021 
teruggetrokken, met de maatregelen en het aanleren van oefenstof zonder 
trainingen vonden de coaches het niet mogelijk om van Special Olympics een 
succeservaring te maken. De focus is nu gelegd op Special Olympics 2022.  
 
Sponsorcommissie 
Deze commissie heeft het eerste seizoen super hard gewerkt en veel betekent voor 
de vereniging. Voor dit seizoen is deze commissie slapend. Door de hele Coronacrisis 
hebben bedrijven het lastig. Omdat wij ook geen tegenprestatie kunnen leveren, is 
het niet eerlijk om sponsoring te vragen. We hopen dat deze commissie volgend 
seizoen wel weer actief kan worden.  
 
Activiteitencommissie 
Door Corona is het niet mogelijk geweest om activiteiten te organiseren. Het is fijn 
als iemand zich bij deze commissie nog wil aansluiten.  
 
Bij de ALV aan het begin van seizoen 2021-2022 zullen we meer stil staan bij deze 
commissies en zullen deze commissies weer een actievere rol innemen, omdat we 
dan hopelijk weer gewoon wekelijkse trainingen hebben.   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gymmen met een lach, Waar een ieder zichzelf zijn mag! 

 

Onderwerp: Notulen ALV 
Datum: 04-03-2021 

 

  

Bestuur 
Vicky is voorzitter, Demi is de secretaris-penningmeester, Sascha is algemeen 
bestuurslid. We zijn heel blij met Sascha als extra bestuurslid. Vicky en Demi hebben 
veel contact, maar zijn naast bestuurslid ook coaches van de groepen. Sascha kan 
dan vanuit een ander perspectief meekijken en meedenken.  
 
In het eerste seizoen beheerde Tinie Vermeulen de ledenadministratie. In het begin 
van seizoen 2020-2021 heeft de KNGU de samenwerking met digimembers gestopt 
en hebben we moeten wisselen van systeem. Demi heeft deze omzetting mee 
geregeld. 
 
➔ Besluit: ledenadministratie: Demi zal voortaan de ledenadministratie 

beheren. 
 
Vooruitblik 2020-2021 
Het is gek om in maart vooruit te blikken. We trainen op donderdag en zondag. We 
hopen natuurlijk snel weer de lessen te kunnen hervatten. We hebben helaas nog 
geen idee wanneer de Lindershof weer open gaat en we weer mogen sporten in de 
zaal.  
 
We hebben in de lockdown-periode vier nieuwe aanmeldingen gekregen die een 
proefles komen volgen wanneer Special Gym weer mag starten met de trainingen in 
de zaal. Hierdoor zitten we, als zij daadwerkelijk gaan starten, vol. 
 
Alternatieve lessen 
Vorig seizoen hebben we niet gekozen voor buiten sporten. Nu staan we hier anders 
in, we willen graag samen gaan bewegen. Na de persconferentie werd duidelijk dat 
buiten sporten mag tot 27 jaar, op een sportaccommodatie. Omdat heel Heesch al 
uitwijkt naar de voetbal en hockeyvelden, willen wij daar niet heen. Er zijn daar te 
veel prikkels en het wegloopgevaar is daar ook te groot.  
 
Er is contact geweest met de eigenaar van Marvy’s, om daar te sporten op de 
parkeerplaats. De gemeente wil geen akkoord geven voor een niet-
sportaccommodatie. Na contact met de politie geven ook aan dat zij zonder 
toestemming van de gemeente gaan beboeten. 
 
Na contact met de ’t Kuipke mogen we hun grasveld gebruiken. Dit is wel een 
sportaccommodatie. ’t Kuipke vraagt €12,50, net zoveel als de Lindershof. We zitten 
dan dus vast aan de huurkosten, los van het feit of de les doorgaat of niet.  
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Er is aan de aanwezigen gevraagd om te stemmen. Hieruit volgde dat 100% van de 
leden alternatieve lessen wil.   

 
 
 
 
 

 
➔ Besluit: alternatieve lessen: de coaches gaan in overleg met ’t Kuipke over 

de mogelijkheden en koppelen zo snel mogelijk terug aan de leden wanneer 
de alternatieve lessen gaan starten. 

 
Contributie 
Leden betalen normaal €5,00 per les (€200,00 per seizoen van ongeveer 40 lessen). 
De komende periode zullen we het aantal lessen tellen die mogelijk zijn en die met 
€5,00 per les in rekening brengen op 1 september. Dit houdt in dat als er géén 
lessen zijn, de leden in september géén contributie betalen.  
 
Er is gekozen voor €5,00 per les omdat de zaalhuur en de huur van ’t Kuipke even 
hoog is. Om het voor de vereniging rendabel te houden, is er een voorstel gedaan 
aan de ALV om €5,00 per geboden les (binnen of buiten) in rekening te brengen, 
rekening houdend met de leeftijd. Leden die niet toegestaan zijn, hoeven uiteraard 
niet te betalen. De leden stemmen allemaal akkoord.  

 
 
 
 

 
➔ Besluit: contributie: de automatische incasso van 1 september komt de 

vervallen. Er wordt een alternatief bedrag geïnd, op basis het aantal 
aangeboden lessen in de periode maart 2021 tot en met juli 2021.  

 
Airtumbling 
Bij ’t Kuipke zijn geen grote toestellen zoals trampolines en dikke matten. Vicky legt 
uit dat wanneer de buitenlessen lang duren, de airtumbling echt een uitkomst biedt 
in de lessen. De airtumbling is een favoriet onderdeel van veel sporters. Na de 
periode van buitenlessen, kan de airtumbling mee naar de zaal en kan de airtumbling 
tijdens de lessen gebruikt worden.  
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Zoals te zien in de poll zijn de reacties hierop wisselend. In de ALV wordt er 
gesproken over de voor- en nadelen. Iedereen vindt het idee heel leuk maar het is 
ook veel geld. Ouder geeft aan dat zij dit weekend nog op zoek gaat naar een 
mogelijke sponsoring. Ouder laat dit nog weten. Een andere ouder geeft aan dat het 
ook mogelijk is om via een soort challenge de sporters mee te laten sparen hiervoor. 
 
Ouder geeft aan dat Oss een spelotheek heeft waar je ook veel buitenspeelgoed kan 
lenen/huren. Vicky gaat hier naar kijken.  
 
➔ Besluit: aitumbling: er wordt nog niks aangeschaft. Vicky en Demi kijken de 

eerste lessen bij ’t Kuipke aan en zullen dan per mail verder inventariseren. 
 
Huishoudelijk reglement 
Special Gym zit aangesloten bij de KNGU voor onder andere de verzekeringen. De 
KNGU heeft ons goedgekeurd als lid maar wil nu een extra stuk in onze statuten. 
Omdat het aanpassen van de statuten via de notaris moet, hebben wij aangegeven 
dat we dit niet willen. We hebben er voor gekozen om het toe te voegen aan het 
huishoudelijk reglement. Omdat het niet onze woorden zijn, hebben wij het als 
bijlage toegevoegd.  
 
Het huishoudelijk reglement mag niet worden aangepast zonder goedkeuring op de 
ALV. De leden stemmen allemaal akkoord. 

 
 
 
 
 

➔ Besluit: huishoudelijk reglement: de bijlage wordt goedgekeurd en zal 
worden toegevoegd aan het huishoudelijk reglement van Special Gym. 

 
Rondvraag 
Ouder: geen vraag maar een compliment voor de fijne vergadering! 
 
Ouder: geen vraag maar hoop dat het de volgende keer live is.  
 
De vergadering wordt gesloten om 21:22.  


