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Algemene Leden Vergadering    11 november 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 om 20:08 uur de vergadering en heet alle 
aanwezigen van harte welkom. Het is fijn om weer een live vergadering te hebben. 
 
Bestuur 
Vicky is voorzitter en trainerszaken, Demi is de secretaris-penningmeester en doet de 
ledenadministratie, 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, omdat zij een gewone ouder is en niet als coach in de zaal 
staan. Verder is het heel fijn dat we op die manier met drie personen zijn. 
 
Special Gym is opgericht voor kinderen die in de reguliere lessen niet ‘gewoon’ mee 
kunnen doen door steeds te kijken naar wat wel mogelijk is. Special Gym viert alle 
kleine stapjes en geniet van alle succeservaringen van de sporters. 
 
Notulen ALV 4 maart 2021 
Deze ALV is online geweest. Hier zijn geen vragen over. De notulen worden 
goedgekeurd.  
 
Terugblik seizoen 2020-2021 
Vicky laat een presentatie zien van het afgelopen seizoen met de uitreiking van de 
kleding en het sporten bij ’t Kuipke. Ook waren we blij dat we in het voorjaar weer 
de zaal in mochten. Helaas gingen de Special Olympics niet door maar hadden deze 
sporters wel een feestje in het bos. Er was een hele fijne seizoensafsluiting in de 
turnhal van Rosmalen. 
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We zijn heel erg blij met: 
- De gesponsorde tumblingbaan door Van Berkel Vloeren. 
- De knal oranje kar waar we deze in opruimen. 
- Het kleine materiaal wat we hebben kunnen aanschaffen door de Rabo 

ClubSupport. 
 
In dit seizoen is er geïnvesteerd in een opleiding niveau 2 voor onze assistent-
coaches Thomas en Jara. Zij hebben de cursus met succes gevolgd en afgerond. 
Special Gym is heel blij met hen in de zaal! 
 
Begroting en werkelijk 2020-2021 
Omwille van privacywet zijn deze gegevens in dit document verwijderd. Gegevens 
zijn op aanvraag in te zien bij het bestuur. 
 
Ouder: is de bondscontributie nodig? 
➔ Ja, voor verzekering. Die is niet op een andere manier goedkoper te krijgen. 

 
Kascommissie 
Pascal legt uit dat ze een aantal weken geleden samen zijn gekomen om de gehele 
administratie te controleren. Het zag er allemaal netjes uit en was goed bijgehouden. 
Pascal en William hebben het bestuur decharge verleend. 
 
Vicky bedankt hen voor het meedenken en controleren.  
➔ Besluit: De nieuwe kascommissie bestaat uit Dick van Breda en Pascal Muller. 

 
Vooruitblik 2021-2022 
Special Gym heeft er een derde groep bij! Je kan nu ook twee keer per week trainen.  
 
Voorstel besluit: 
➔ Nieuwe leden zijn 4 jaar of ouder bij aanmelding. 
➔ Nieuwe leden zijn niet ouder dan 25 jaar oud bij aanmelding.  

Vicky onderbouwt dit voorstel. Special Gym wil graag dat kinderen/jongeren op 
jongere leeftijd starten om meteen een band op te bouwen en een goede basis te 
leggen qua bewegen. Daarnaast past een veel jongere of oudere leeftijd op dit 
moment niet in de huidige groepensamenstelling. De huidige 25+-ers kennen we zo 
goed dat we die wél willen behouden.  
We willen geen onderscheid maken in diagnose, geslacht of gewicht.  
 
Ouder: maar wil je wel peuters? 
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➔ Ja, dat kan eventueel wel. We hebben vaker peuters gehad van 3 jaar. Deze 
leeftijd past echter vaak nog wel in reguliere kleutergroepen dus die komen 
niet altijd direct naar ons. Er is vaak qua diagnostiek nog niet helemaal 
duidelijk en ouders zitten nog in het verwerkingsproces.  

 
Verder willen we komend seizoen een aantal activiteiten: 

- Ouder doet mee les 
- Broer- en zussenles 
- Voorstelling: Ik ben trots op mezelf! 

o We willen de leden laten stralen! Dit wordt een vervanging van de 
Challenge Day die geannuleerd is vanwege Corona. Niet het ‘ik ben 
beter dan’ principe, maar wel ‘dit kan ik goed’.  

- Special Olympics Nationale Spelen 2022 in Twente op 10 tot en met 12 juni 
- Turnhal de Hazelaar in Rosmalen 

 
Op zondag 5 december is er geen les. De sinterklaasperiode is al best intens voor 
veel kinderen. We doen daarom nooit wat met Sinterklaas bij de gym; er komen 
geen pietjes op bezoek. We besluiten daarom dat we op 5 december de lessen laten 
vervallen. 
 
Ouder: waarom geen regionale spelen dit jaar? 
➔ Er waren geen regionale spelen voor gymnastiek. 

 
Ouder: jullie hebben aan kinderen gevraagd wat ze willen leren, wat wordt daar mee 
gedaan? 
➔ Dit is voor de coaches. Aan de hand van de antwoorden kiezen de coaches de 

toestellen en welke onderdelen we verder gaan oefenen. De coaches kunnen 
wel van alles willen met een sporter, maar we willen ook dat de sporter doet 
wat hij wil leren. Het was voor de coaches vooral even een check: wil ik 
hetzelfde als wat de sporters willen?  

 
Commissies 
Er zijn een aantal commissies binnen Special Gym. 
 
Special Olympics 
Deze commissie wordt gevormd door: Rina Steeg, Patrucia van de Laar, Carin 
Gulikers en Vicky Vos-Vermeulen 
 
Sponsorcommissie 
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Deze commissie wordt gevormd door: Patrucia van de Laar, Jeroen Korsten en Demi 
Jansen 
 
Activiteitencommissie 
Deze commissie wordt gevormd door: Margie Korsten en Vicky Vos-Vermeulen 
 
Voorstellingcommissie 
Deze commissie wordt gevormd door: Lieke van de Wetering, Jara Bekkers, Sascha 
van Vliet, Vicky Vos-Vermeulen 
 
Begroting 2021-2022 
Omwille van privacywet zijn deze gegevens in dit document verwijderd. Gegevens 
zijn op aanvraag in te zien bij het bestuur. 
 
Saldi 
We hebben op dit moment voldoende saldo om het nog één seizoen te trekken. 
Daarna redden we het niet! We moeten dus samen het verschil zo klein mogelijk 
maken.  
 
Ouder: wil je geld of spullen? 
➔ We hebben liever geld. Spullen geven mogelijkheden, maar lossen het verschil 

niet op.  
 
Ouder: Er is dus sponsoring nodig voor de Special Gym én voor Special Olympics.  
➔ Ja, maar er is dus wel nog een potje over voor Special Olympics. 

 
Ouder: Hebben jullie wel eens geprobeerd bij gemeente Oss voor subsidie? 
➔ Nee maar gaan we mee aan de slag. Goede opmerking.  

 
Ouder: SEC is niet snel in contact naar mogelijk nieuwe sporters. Het duurt vaak lang 
voor je reactie krijgt. 
 
Ouder: flyers verspreiden onder de kinderfysiotherapeuten etc? 
 
Kleding 
We zijn heel erg trots op onze mooie kleding! Maar het ruilen is erg intensief om 
(erbij) te doen voor de coaches en het gebeurt vaak zonder echt overleg, en wat als 
we een maat niet meer hebben?  
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Ouder: geef maar door wat je nodig hebt, dan ga ik het proberen aan te vragen om 
nogmaals de sponsoren, bv 5 of 10 stuks.  
Ouder: korte broek + shirt gesponsord en trainingspak zelf betalen? 
 
➔ Er wordt een ruilprocedure opgesteld met in ieder geval er is eerst 

mail/appcontact vóór dat kleding ingeleverd kan worden!  
➔ Eventueel een borg voor het terugkrijgen van kleding na stoppen én bij te 

veel slijtage van de kleding. 
 
Ouder: eventueel het ruilen in zijn winkel? 
 
Rondvraag 
Assistent-coach: zijn er leeftijdsgrenzen voor coaches? 
➔ Ja, minimaal 12 jaar met leeftijdspassende verantwoordelijkheden en verder 

kijken we daar altijd naar geschiktheid. 
 
Feedback 
Het is fijn als je een feedbackformulier wilt invullen.  

- Wat moet blijven? 
- Wat moet er nieuw bij? 
- Wat moet stoppen? 
- Wat heb je nog als vraag? 

 
Verder willen we nog een aantal mensen in het zonnetje zetten voor hun inzet! 

- Thomas voor het behalen van zijn diploma. 
- Jara voor het behalen van haar diploma. 
- Tinie voor het maken van de oranje kar en mee helpen opruimen van de zaal 

op alle donderdagen.  
- Jeroen voor de vele sponsoring. 
- John en Patrucia voor het regelen van een sponsor voor de tumblingbaan. 
- Dick voor het beschikbaar stellen van deze ruimte.  
- Renske voor al haar inzet in de zaal.  

 
De vergadering wordt gesloten om 21:50 uur.  
  
 


