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Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2020 en 2021 van de gymnastiekvereniging  OSS. 

Datum:    22 september 2021 

Plaats: Dorpshuis Swanla  

Aanvang:    20.30 uur  

Aanwezig: zie bijgevoegde presentielijst 

 

                AGENDA 

01. Opening 

Voorzitter mevrouw Monica Huurman-van Weerthuizen opent de vergadering en heet allen welkom. 

 

02. Huishoudelijke mededelingen 

De voorzitter deelt mede, dat de volgende personen hebben afgezegd: Mevrouw Marga Walter, de heer 

Cor Uythoven, mevrouw Lien Dullaart-van Hoven, de heer Vincent van Ravesteijn en mevrouw Wendy 

Rip. 

 

03. Ingekomen stukken 

Geen. 

 

04. Notulen Algemene ledenvergadering 19 juni 2019 

Met algemene stemmen – waarbij de aanwezige ereleden zich onthouden van stemmen – worden de 

notulen goedgekeurd. 

 

05. Jaarverslag 2019 en 2020 

De voorzitter vat nog kort samen wat in die jaren is gebeurd.  

2019: 

In de tweede week van januari 2019 is meester Jimmy met zijn assistenten alle lessen gaan overnemen 
toen werd juf Ivonne ziek. Dus maandag , dinsdag en zaterdag. Vanaf mei kwam juf Ivonne weer terug, 
meester Jimmy heeft toen wel de maandag en zaterdag op zich genomen, samen met zij assistenten en 
hulpjes en juf Ivonne heeft weer de dinsdag op zich genomen met meester Jimmy en assistenten en 
hulpjes. Op 16 februari 2019 onderlinge wetstrijd in Swanla. Op 15 juni 2019 turn en fun Zoetermeer. Op 
19 juni is algemene ledenvergadering van gymnastiekvereniging O.S.S. gehouden, waarbij zijzelf 
voorzitter is geworden en mevrouw Evelien de vos secretaresse. Op 10 juli 2019 uitje hulpjes en 
assistenten, wezen bowlen en eten bij meester Jimmy en springen bij jump Zoetermeer. Op 25 oktober 
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springdagen in Zeeland. D.d. 9 nov jumpwedstrijd in Waddinxveen bij Toos. Op 30 november 2019 
Sinterklaasfeest met Sinterklaas en 9 pieten. 

2020:  

In februari 2020 onderlinge wetstrijd in de gymzaal. Vanaf maart 2020 tot en met half mei waren er geen 
gymlessen vanwege corona maatregen. Van half mei 2020 tot de zomer vakantie zijn de lessen door 
meester Jimmy en assistente Cheyenne en Leonie plus hulpjes buiten gegeven op de schoolpleinen. Op 
18 mei 2020 ging de algemene ledenvergadering niet door vanwege de corona maatregelen. Op 11 juli 
2020 uitje assistente en hulpjes, eten bij meester Jimmy en springen bij de Jump in Zoetermeer. D.d. 17 
juli 2020 afscheid feestje van juf Ivonne op de parkeerplaats van de voetbal en op 28 november 2020 
Sinterklaas feest zonder Sinterklaas, wel 2 pieten. Op 7 december 2020 zijn de lessen weer gestopt 
vanwege corona en 19 maart 2021 zijn de lessen weer buiten begonnen op het schoolplein. Voor de rest 
zijn alle geplande wedstrijdjes en springdagen in Zeeland en het kamp in 2020 niet doorgegaan door de 
corona maatregelingen. 

De voorzitter deelt verder nog mee, dat op dit moment een negental lessen worden gegeven, maar 
aankomende week wordt dat aantal uitgebreid tot 10 lessen. 

De heer Gerard van der Ham vraagt naar de gemiddelde bezetting van de lessen, mede gelet op de 
kosten die aan de lessen zijn verbonden. Volgens de laatste cijfers heeft de gymvereniging circa 85 leden. 

De voorzitter zegt dat op dit moment de stand circa 125 leden is. Na de zomervakantie zijn er diverse 
leden bijgekomen, ook bij de ouder en kind groep, en wel zodanig, dat die groep moet worden 
uitgebreid. 

De heer Henk Hogebrug vraagt of dan ook het lesrooster op de website moet worden aangepast. Docent 
Jimmy Huurman zal het aangepaste lesschema aan hem toesturen, zodat dit aangepaste lesrooster op de 
website kan worden gezet. 

De heer Ronald Root vraagt of ook nagedacht is om naast de huidige docent andere leiding aan te 
stellen. 

De voorzitter zegt dat dit niet is geprobeerd en dat het in zijn algemeenheid heel moeilijk is leiding te 
vinden. 

Mevrouw Ivonne van Wichen zegt dat het belangrijk is dat Jimmy zijn papieren haalt en dat zij – indien 
nodig – wel een keertje kan invallen als hij verhinderd is. 

De voorzitter zegt dat hij in oktober a.s. zijn diploma krijgt.  

De heer Van der Ham vraagt of voor de leden van ouder en kind bondscontributie wordt afgedragen. 

De heer Mark Antonisse zegt dat dit nu niet gebeurt. Daarom waren deze leden eerder lid van OSS “Be 
Fit” en niet van de gymnastiekvereniging.  

De heer Van der Ham zegt, dat als dit gaat spelen, de leden kunnen worden overgebracht naar OSS “Be 
Fit”. 

De voorzitter deelt hierna mede, dat de financiële verslagen van 2019 en 2020 een tekort van € 363,00 
laten zien in 2019 en batig saldo van € 3.079,00 in 2020. De balans 2019 sluit met een bedrag van € 
10.479,00 en die van 2020 met een bedrag van € 18.521.  
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Zij deelt verder mede, dat het aantal leden ondanks de Corona in die periode nagenoeg niet is gedaald, 
mede omdat al heel snel met de lessen naar buiten is gegaan. Zij zegt, dat de kascommissie de 
jaarrekeningen en de financiële administratie over de jaren 2019 en 2020 op 20 september jl. hebben 
goedgekeurd en hebben geadviseerd de penningmeester décharge te verlenen. De verslagen van de 
kascommissie liggen op de bestuurstafel ter inzage. 

De heer Van der Ham deelt nog mede, dat het lid van de kascontrole commissie mevrouw Leantine van 
Dorp bezwaar had tegen de in de financiële stukken opgenomen negatieve kas,  veroorzaakt door 
voorgeschoten kosten door de voorzitter. Dit is een schuld van de vereniging aan de voorzitter en zo is 
dit ook in de financiële stukken gecorrigeerd. De resultaten van zowel 2019 als van 2020 wijzigden 
daardoor niet. 

Met algemene stemmen – waarbij de aanwezige ereleden zich onthouden van stemmen – worden 

hierna de bestuurlijke zowel als de financiële jaarverslagen 2019 en 2020 goedgekeurd en de 

penningmeester decharge verleend. 

 

06. Omzetten geldlening van de sportvereniging OSS “Be Fit” in een schenking van deze sportvereniging. 

 

De heer Van der Ham, voorzitter van de Trimsportvereniging OSS “Be Fit”, deelt mede, dat de algemene 

ledenvergadering van deze vereniging hedenavond ingestemd heeft met het omzetten van de geldlening 

in een schenking aan de gymnastiekvereniging. 

 

Mevrouw Van Wichen waarschuwt er voor, dat de scholen de toestellen en materialen van de 

gymnastiekvereniging gaan gebruiken.  

 

De heer Ab van der Elst raadt aan deze aan de ketting te leggen of er huur voor in rekening te gaan 

brengen. 

 

Mevrouw Van Wichen adviseert met de sportcoördinator van de scholen te gaan praten, want de 

scholen krijgen hier geld voor. 

 

De voorzitter zegt dat alles achter slot en grendel zal worden gezet. 

 

Hierna wordt met algemene stemmen - waarbij de aanwezige ereleden zich onthouden van stemmen – 

akkoord gegaan met het omzetten  van de eerder gesloten geldlening in een schenking aan de 

gymnastiekvereniging. 

 

07. Begroting 2021 en eventuele contributieverhoging 

De heer Root zegt, dat door de stijging van het aantal leden, de uitkomst van 2021 iets gunstiger zal 

uitkomen. 

 

Hierna wordt met algemene stemmen - waarbij de aanwezige ereleden zich onthouden van stemmen – 

besloten de contributie niet te verhogen en akkoord gegaan met de begroting voor 2021. 

  

08. Kascommissie en benoeming (nieuwe) kascommissie 

Hierna wordt met algemene stemmen - waarbij de aanwezige ereleden zich onthouden van stemmen – 

besloten dat de kascommissie voor 2021 zal bestaan uit dezelfde leden als die voor 2020. 
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09. Samenstelling Bestuur / Oproep nieuwe Bestuursleden 

Afscheid wordt genomen van bestuurslid Mark Antonisse, die tot nu toe de ledenadministratie van de 

vereniging heeft bijgehouden. Deze werkzaamheden worden hierna gedaan door mevrouw Ivonne van 

Wichen. 

 

Met algemene stemmen - waarbij de aanwezige ereleden zich onthouden van stemmen – worden de 

heer Ronald Root en mevrouw Ivonne van Wichen benoemd tot lid van het bestuur, zodat het bestuur 

hierna bestaat uit: 

Voorzitter    Monica Huurman-van Weerthuizen 

Secretaris:    Wim Huurman 

Penningmeester:    Wendy Rip 

Bestuurslid:   Vincent van Ravesteijn 

Technische commissie:   Ronald Root/Wim Huurman 

Ledenadministratie:  Ivonne van Wichen 

P.R:    Jimmy Huurman/Leonie van Erk 

10.       Wijziging van de statuten van de vereniging op grond van de WBTR. 

De heer Hogebrug licht toe, hoe hij, met gebruik maken van de voorbeeld statuten voor verenigingen 

van de KNGU, en na het deelnemen aan een webinar door de Sportstichting Zuidplas over de WBTR 

en de gevolgen voor de statuten van verenigingen, tot de nieuwe statuten is gekomen. Hij heeft deze 

ter goedkeuring voorgelegd aan de KNGU en die waren akkoord. 

Daarna heeft hij het ontwerp aan de notaris toegezonden en – nadat deze enkele aanpassingen had 

geadviseerd – is het ontwerp ook daaraan aangepast. 

Hierna wordt met algemene stemmen – waarbij de aanwezige ereleden zich onthouden van 

stemmen - besloten tot vaststelling van de statuten van de gymnastiekvereniging OSS, conform het 

door het bestuur voorgelegde ontwerp. De heren Ab van der Elst en Mark Antonisse worden daarbij 

benoemd tot lid van de continuïteitscommissie. 

11. Rondvraag 

Mogelijke sluiting gymnastieklokaal Burgemeester Nederveenlaan. 

De heer Hogebrug legt uit, dat hem ter ore kwam, dat er een rapport is van een onafhankelijk 

adviesbureau, Drijver en Partners, die voor de gemeente Zuidplas onderzoek heeft gedaan naar de 

behoefte aan zwembaden, sporthallen, gymnastieklokalen en andere recreatieve voorzieningen in de 

gemeente en of deze behoefte klopt met de aanwezige voorzieningen. Hij toont op het schermdoek dit 

rapport en laat zien, dat op bladzijde 17 van dit rapport staat: “ Bij de gymzalen Nederveenlaan en 

Kroonkruid is sprake van een beginnend capaciteitstekort en zullen basisscholen planning technische 

uitdagingen ondervinden. Echter in Swanla is ruimschoots capaciteit aanwezig, dusdanig dat op termijn 

gymzaal Nederveenlaan kan worden afgestoten.”     De voorzitter van OSS “Be Fit” gaat inspreken tijdens 

de raadsvergadering, waarin dat rapport wordt besproken . 
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