
Notulen 
Algemene Ledenvergadering 

Gymnastiek Vereniging Balkbrug. 
Gehouden op dinsdag 19 april 2022 om om 20.30 uur in de gymzaal aan de Molenweg. 
Aanwezig:Rita, Ring, Gerrie, Bea, Marjo, Paula, Ann-Marie, Marloes, Felicia, Wilma 
Afwezig met kennisgeving: Joni, Janny, Woensdag, Inge 
. 
Agenda: 

1. Opening 
Alle aanwezigen worden welkom geheten. 

 
2. Vaststellen agenda  

Er zijn een aantal punten aangeleverd door leden. Deze zullen bij bestaande agendapunten 
worden meegenomen. De agenda wordt hierna vastgesteld 

 
3. Notulen ledenvergadering 2021 (bijlage) 

Er zijn geen inhoudelijke of tekstuele opmerkingen bij de notulen van de ALV van vorig jaar 
 

4. Financieel jaarverslag 2021 (ter inzage op de vergadering) 
Het financiële jaarverslag wordt door Ann-Marie toegelicht. Naar aanleiding van de opbrengst 
van de koekactie wordt genoemd dat het jammer/lastig was dat de koeken dit jaar een week 
langer opzich lieten wachten door een fout bij de bakker. We gaan er vanuit dat dit volgend 
jaar niet weer gebeurt. Daarnaast wordt het idee geopperd om de koekactie volgend jaar ook 
op Facebook te delen. We nemen dit idee mee als bestuur. 

 
 

5. Kascontrole + benoeming nieuw kascontrole lid. 
Kascontrolecommissie: Marlies Jansen (aftredend) en Rita Jonkman. De kascontrole is 
akkoord bevonden.  Bea Buiter wil de kascontrole volgend jaar doen met Rita Jonkman 

 
6. Bestuursverkiezing 
Zittend: 

Wie Functie  Termijn Aftredend  
Joni de Haan Bestuurslid / PR 3 jaar 2022 
Wienanda van Leusen Bestuurslid / activiteiten 3 jaar 2022 
Paula Olde Bestuurslid / contact 

leiding 
3 jaar 2023 

Inge Waterink Bestuurslid 3 jaar 2023 
Wilma Dunnink Bestuurslid/voorzitter 3 jaar 2023 
Marloes ter Burg Bestuurslid / activiteiten 3 jaar 2024 

 
Aftredend: Wienanda van Leusen, Joni de Haan 
Herkiesbaar: Wienanda van Leusen, Joni de Haan 
 
Daarnaast treedt Inge Waterink om persoonlijke reden per direct af. Zij blijft wel beschikbaar voor 
inhoudelijke vragen. 
 
Verkiesbaar: 
Deze functies staan nog open. Kandidaten kunnen zich tot 10 minuten voor de vergadering 
melden bij het bestuur. 
 

Wie Functie Termijn Aftredend 
Vacature Bestuurslid/penningmeester 3 jaar  
Wienanda van 
Leusen 

Bestuurslid/activiteiten 3 jaar (in overleg 
eventueel eerder 
stoppen) 

2025 

Joni de Haan Bestuurslid/PR 1 jaar 2023 
De benoeming van Joni en Wienanda wordt akkoord bevonden. In het schema is de uiterste aftreed 
datum weergegeven.  



7. Mededelingen bestuur  
- aanschaf trainingspakken.  
 Als vereniging hebben we nieuwe trainingspakken aangeschaft. Sponsering is gegeven door 
Olijslager en door Tanja Redder. Ook Prins sport heeft korting gegeven. Komende week komen ook 
de broeken en zullen we een foto voor de krant maken. Vanuit de leden wordt de vraag gesteld: kan 
de vereniging ook een paar turnbroekjes aanschaffen bij pakjes. Dit gaan we oppakken. 
- aanschaf mat turnbrug  
We zijn bezig om een lagere mat aan te schaffen voor de Brug, zodat ook lange turnsters kunnen 
zwaaien aan de hoge letter. Omdat het om een professionele mat gaat zijn de kosten behoorlijk. We 
gaan daarom eerst nog een keer meten of de mat voldoende verschil maakt. Met de aanschaf van de 
mat hoeven we geen nieuwe brug aan te schaffen. 
- inzet trainingen  
Als bestuur willen we naast alle lessen die er nu zijn vooral inzetten op dekleutergroep op de 
woensdag. Hiervoor zoeken we een trainer. Omliggende verenigingen zijn al gevraagd, we zetten nu 
de stap naar scholen (Landstede sport en bewegen, Windesheim). 
Vanuit de leden wordt gevraagd naar de mogelijkheid van een springgroep later op de avond. We 
snappen het verzoek, maar kunnen dat niet op korte termijn realiseren. Vooral de groepsgrootte is 
daarbij een lastig iets. 
 
8. Rondvraag 
Punt van een lid via de mail: kunnen klassen van de basisschool niet gratis een keer meedoen met 
gym? We zijn als bestuur hier mee bezig geweest basisschool gym: uitleggen plan pretmiddag 
 

9. Sluiting 

 

 


