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Notulen Bijzondere Ledenvergadering KDO Alblasserdam 15 november 2018. 
Aanwezig: 35 leden (zie presentielijst in de bijlage) 
Aanwezig bestuur: Bart Naaktgeboren, Pieternel Bultema, Johan Pel, Pim 

Groenendijk, Samantha Heskes en Gerda van der Spoel 
Afwezig met kennisgeving: Mw. A van Zwienen, Wilma Tromp-Verlinde 
Afwezig bestuur: Chantal Tolksdorf 
 

 
 
1. Opening en welkom door de voorzitter 

Om 20.00 uur opent de voorzitter Bart Naaktgeboren deze bijzondere ledenvergadering 
en heet alle aanwezigen van harte welkom.  
 

2. Stand van zaken/Financiën 
Bart kondigt aan dat deze bijzondere ledenvergadering vooral gaat over financiële 
zaken. Er zijn 3 zaken waarvoor een stemming is vereist. Deze worden eerst uitgelegd 
door Bart.  
 
1. Allereerst heeft de stichting een begroting opgenomen voor sponsoring, hiervoor zijn 

aannames gedaan door de stichting. De stichting komt erachter dat het sponsorgeld 
niet kan worden opgebracht. Hierdoor is er nu een gat in de begroting. Als KDO 
zijnde kunnen we niet het hele gat dichten, maar wel een bijdrage leveren. Er wordt 
daardoor extra huur gevraagd vanuit de stichting aan KDO en CKC om een sluitende 
begroting te krijgen voor de stichting. Het probleem moeten we met zijn allen 
oplossen. Het voorstel is dat KDO 2250 euro extra huur moet betalen. Hiervoor wordt 
toestemming gevraagd aan de leden. Bart legt nog uit dat hij denkt dat we deze 2250 
euro kunnen betalen omdat er een aantal zaken zijn die uit de begroting kunnen of 
mee vielen (zoals het clubblad en extra geld ontvangen van de oude zaal (meer dan 
begroot). Later in deze vergadering stemmen we met de aanwezigen of we akkoord 
gaan met de 2250 euro extra huur aan de stichting. 

 
2. Vervolgens hebben we ook de stem van de aanwezigen nodig voor zaken die niet 

direct met de komst van de nieuwe zaal te maken hebben. Het btw-percentage gaat 
van 6%naar 9%. Dit betekent voor KDO dus extra kosten. Ook zijn er dit jaar extra 
opleidingstrajecten van de jeugd. Dit is een belangrijke investering voor de toekomst 
om voldoende leiding te hebben, maar is wel een extra kostenpost. Ook het 
totaalbedrag aan wedstrijdkosten is vorig jaar flink omhoog gegaan. 
 
Tot op heden hebben wij de contributie voor de jeugdleden die meer uren trainen 
(met name de selectie) laag kunnen houden door de solidariteit van de senioren. Dat 
is een mooi principe maar met de huidige ontwikkelingen is dat niet helemaal meer 
vol te houden. Daarom schuift het beleid iets op naar het principe dat de gebruiker 
betaalt. Een belangrijk deel van de solidariteit blijft in tact, want wij willen een 
laagdrempelige vereniging blijven. 
Wij als bestuur leggen 2 maatregelen voor om de kosten te dekken. 
 
Alle jeugdleden en senioren selectieleden die meer dan 1 uur trainen gaan hetzelfde 
tarief betalen als de andere jeugdleden. Dit betekent dat deze leden in plaats van 
€21,00 x aantal uren per week (=kwartaalcontributie) betalen, €23,00 x aantal uren 
per week gaan betalen.  
 
Voor de NTS-damesselectie en herenselectie willen we tevens voorstellen om een 
jaarlijkse bijdrage in de wedstrijdkosten van €25,00 per lid te vragen. De kosten 
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kunnen per NTS-selectielid oplopen tot €120 voor een wedstrijdseizoen. De bijdrage 
is niet dekkend, maar helpt wel om dichter bij een sluitende begroting te komen. Deze 
bovengenoemde maatregelen zouden we voor een aantal jaar willen proberen om te 
kijken hoe we dan met de begroting uit komen. Hierin is een stabiel hoger 
ledenaantal ook erg belangrijk. Het ledenaantal is aan het stijgen (nu 517 leden). Dit 
geeft meer ruimte in de begroting.  

 
3. De bondscontributie willen we per kwartaal gaan innen i.p.v. per jaar. Dit is veel 

eenvoudiger voor de ledenadministratie en de penningmeester. Zo zijn eventuele 
verschillen tussen inning door KNGU en onze eigen inning makkelijker te traceren. In 
Digimembers (het ledenadministratiesysteem) wordt ook standaard een 
kwartaalinning gehanteerd. 

 
Deze bovenstaande voorstellen willen we in laten gaan vanaf januari 2019. Voor de 
senioren verandert er niets. Daar geldt de oude afspraak voor; het gelijktrekken van 
de contributie van de 65+-leden met de andere seniorenleden. Deze verhoging gaat 
pas in per 01-04-2019.  

 
Pieternel legt nog wat uit over de begroting die is rondgedeeld.  

 In de contributie is de contributieverhoging  van € 21,00 naar € 23,00 meegenomen.  

 Sponsoren zijn ingezet op € 500,00. Dit was al aangepast in de definitieve begroting 
van 2018 en nu dus ook in de meerjarenbegroting. Hopelijk kunnen we deze 
komende jaren naar boven bijstellen als het nieuwe sponsorbeleid gaat lopen.  

 Aflossing van de lening aan de stichting is omhoog bijgesteld, aangezien de inleg van 
€ 400.000 naar € 425.000 is gegaan. 

 Kosten van de leidingvergoeding zijn omhoog bijgesteld. Er zijn op dit moment 11 
jeugdleden die een assistencursus doen. Dit juichen wij als bestuur toe, omdat we 
nieuwe aanwas van leiding nodig hebben, alleen betekent dit wel een verhoging van 
het vergoedingenbedrag.  

 Vaste lasten waren in begroting 2018 op 0 gezet. Nu blijkt echter dat schade ontstaan 
aan het gehuurde gebouw niet valt onder de aansprakelijkheids-verzekering, zoals 
die loopt via de KNGU. Nu geeft de verzekering ook aan dat dit niet te verzekeren is, 
maar dit zijn we nog aan het uitzoeken. Voor de zekerheid hebben we echter wel een 
bedrag in de begroting opgenomen. 

 Het bedrag van de inschrijfgelden onder de wedstrijdkosten zijn verlaagd ivm 
voorgestelde invoeren eigen bijdrage van € 25,00 per NTS-selectielid.  

 Bij de overige algemene kosten zijn de kantoorkosten omhoog bijgesteld. De  
abonnementkosten van het boekhoudsysteem zijn flink gestegen en we betalen een 
klein deel voor het datagebruik (wifi) in ons gedeelte van de hal. 

 
Dit zijn de grote wijzigingen die doorgevoerd zijn in de begroting. In de komende jaren 
komen we ondanks de doorvoering van de voorstelde maatregelen nog wel op een min 
uit qua resultaat. Kanttekening hierbij is dat we nog steeds zijn uitgegaan van een 
ledenaantal van 480. Als we het ledenaantal boven de 500 kunnen houden, dan zal er 
een sluitende begroting zijn, bij de huidige aannames. 
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3. Vragen 

Vraag 1: Opmerking dat er weinig ouders zijn waarover nu beslissingen genomen gaan 
worden. Er zijn weinig ouders van selectieleden. Dit vindt iedereen uit het publiek 
teleurstellend. Bart geeft aan dat iedereen een uitnodiging krijgt. 
 
Vraag 2: Wat als kinderen de verhoging in contributie niet kunnen betalen. Bart legt uit 
dat daar altijd een mouw aan te passen is. Kinderen mogen niet de dupe hiervan zijn. 
We willen een laagdrempelige vereniging zijn om iedereen een kans te geven om bij 
KDO te kunnen sporten. 
 
Vraag 3:: de zaalhuur is op de begroting van maart dit jaar hetzelfde gebleven als op de 
begroting die we nu hebben gekregen. Hoe kan dit? Pieternel legt uit dat de 4000 euro 
eraf gehaald is vanuit de subsidie. Omdat de Stichting Sporthal Molenzicht de subsidie 
rechtstreeks krijgt, is het nu in de zaalhuur opgenomen.  
 
Vraag 4: Waarom staat Lekkerkerk nog op de begroting als we nu een eigen turnhal 
hebben? Pieternel legt uit dat vloeroefeningen moeten worden geoefend. Wel 
gereduceerd naar 4 à 5 keer per jaar.  
 
Vraag 5: Waarom zoveel geld voor het huren van een zaal in Lekkerkerk? Pieternel legt 
uit dat het zowel de NTS is als de RTT gebruik maakt van het trainen in een ander hal 
om hun vloeroefening te turnen op een vierkant vloer. Dit is een schatting in kosten, 
vanwege de nieuwe situatie waarin we nu verkeren kan het bedrag afwijken.   
 
Vraag 6: Is er geen onderhoud meer voor toestellen? Pieternel zegt: Nee want alles is 
van de stichting.  
 
Vraag 7: Wat gaat gebeuren met het geld van de clubbladen met 
adverteerders/sponsoren? De advertenties komen nu al alleen op de website, daarmee 
gingen ze akkoord. De vraag uit de zal is of de adverteerders genoeg zullen betalen. 
Johan reageert naar aanleiding van zijn sponsorplan. Er wordt na de vergadering met 
Johan verder over gesproken.  
 
Vraag 8: Opmerking: het lijkt alsof 2018 gunstiger is verlopen dan begroot is. (deze 
opmerking werd gemaakt o.b.v. de oude meerjarenbegroting; hier was heel 2018 obv de 
nieuwe zaal begroot). Pieternel antwoordt: er zijn juist veel extra eenmalige kosten 
gemaakt door de aanloop naar de nieuwe zaal. Dit is allemaal op te vangen met het in de 
loop van de jaren gespaarde geld. (extra sleutels, extra kasten etc.) Bart legt uit: Dit jaar 
zijn er extra kosten gemaakt door de aanloop van de nieuwe zaal. Gelukkig zijn deze 
kosten eenmalig. In de begroting van 2018 was er in deze mate geen rekening mee 
gehouden. Hopelijk kunnen we de huidige meerjarenbegroting de komende jaren rekenen. 
In de begroting zijn op dit moment alleen de vast verwachte kosten opgenomen. 
 
Vraag 9: Volgend jaar weer 110 jaar bestaan. Een jubileumjaar. Komt er weer een 
uitvoering? Pieternel: Hier zijn we wel mee bezig. Pieternel zal dit meenemen in de 
definitieve begroting voor 2019. 
 
Vraag 10: De donderdagavondles van Thea wordt nu in de turnhal gehouden. Dit zou 
uitgeprobeerd worden, maar dit bevalt niet. Bart reageert. Thea kan niet op een andere 
dag en tijd, daar ligt dus geen oplossing. Na de vergadering zal Johan nog eens met 
Thea en de leden van de groep praten en kijken naar mogelijke oplossingen.  
 
Vraag 11: Het is erg donker in de avond. Vooral bij de trappetjes is dit gevaarlijk. Voor de 
veiligheid is beter licht nodig. Trapje is ook glad volgens andere deelnemers.  
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Gerda gaat dit meenemen in het gebruikersoverleg. 
 
Vraag 12: Het stoort mij dat er CKC op de deuren van kleedkamers staat terwijl de 
kleedkamers ook worden gebruikt door KDO leden. Ik zou graag alleen de stickers heren 
en dames op de deur willen hebben of ook het KDO-logo erbij. Gerda gaat dit 
meenemen in het gebruikersoverleg.  
 
Vraag 13: Al vanaf het begin zijn er uren ingeboekt voor de Gymnaestrada. Eerst 1 keer 
per maand, maar wanneer de oefenstof bekend is, elke dinsdag oefenen daarvoor. Dit 
bleek niet duidelijk te zijn bij de stichting en dit uur moet nu extra betaald worden. Maaike 
weet zeker dat dit afgesproken is, maar kan dit niet meer terugzoeken. Bart reageert 
door te zeggen dat hij het gaat nazoeken in zijn administratie.  
 
Vraag 14: Leidster was materialen kwijt. Materialen worden niet altijd op de juiste plek 
teruggeplaatst. Gerda bespreekt dit in het gebruikersoverleg.  
 

4. Stemming 
Het bestuur vraagt aan de leden om in te stemmen met het besluit: 
 
1. Aankomende jaren betalen we 2250 euro extra huur aan de stichting om 

tekortkomende bedragen met betrekking tot de begroting te verhelpen. 
Grote meerderheid stemt in. 

 
2. Alle jeugdleden en senioren selectieleden die meer dan 1 uur trainen gaan hetzelfde 

tarief betalen als de andere jeugdleden. Dit betekent dat deze leden in plaats van € 
21,00 x aantal uren per week (=kwartaalcontributie) betalen, € 23,00 x aantal uren per 
week gaan betalen. 
 
en: 

 
Voor de NTS-damesselectie en herenselectie willen we voorstellen om een jaarlijkse 

bijdrage in de wedstrijdkosten van € 25,00 euro per lid te vragen. 

Grote meerderheid stemt in. 

 

3. Bondsgeld per kwartaal innen i.p.v. 1 keer per jaar. 

Grote meerderheid stemt in. 

 
5. Sluiting 

De vergadering wordt om 21.06 uur door de voorzitter gesloten onder dankzegging aan 
iedereen die aanwezig is en gestemd heeft voor de nieuwe maatregelen. 
 


