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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Gymnastiekvereniging O.S.S. 2022 

Datum:  woensdag 13 april 2022 

Plaats:   Dorpshuis Swanla 

Aanvang:     20.30 uur  

 

              AGENDA 

01. Opening 

Voorzitter Monica Huurman opent de vergadering om 20.30 uur en heet allen 

welkom. Zij deelt mede, dat de penningmeester Wendy Rip niet aanwezig kan zijn. 

Erelid Gerard van der Ham zegt dat bij hem de ereleden Marga Walter-Stam, Lien 

Dullaart-van Hoven de Cor Uythoven zich hebben afgemeld voor deze vergadering. 

02. Huishoudelijke mededelingen 

Voorzitter Monica Huurman deelt mede, dat aan de agenda wordt toegevoegd het 

voorstel tot benoemen van leden van de continuïteitscommissie, zoals vastgelegd in de 

vorig jaar vastgestelde nieuwe statuten. 

03. Ingekomen stukken 

Geen, buiten de eerder genoemde afzeggingen van drie ereleden. 

04. Notulen Algemene ledenvergadering 22 september 2021 

Voorzitter Monica Huurman deelt mede, dat binnenkort een gesprek is met de 

Sportstichting Zuidplas over het gymnastiekmateriaal. Dit om duidelijkheid te 

verkrijgen welke materialen van de gymnastiekvereniging zijn en welke van de 

gemeente c.q. Sportstichting en om afspraken  te  maken over de vervanging van 

inmiddels versleten dan wel afgekeurde materialen. De dikke matten van de 
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vereniging staan achter slot en grendel, zodat die niet meer door de scholen kunnen 

worden gebruikt. Hierover is contact geweest met de leerkrachten van de scholen. 

Bestuurslid Ivonne van Wichen zegt, dat de blauwe dikke mat van de vereniging is. 

Voorzitter Monica Huurman zegt dat in 2018 en 2020 een dikke mat is aangeschaft. 

De rode mat is inmiddels afgekeurd. 

Bestuurslid Ivonne van Wichen zegt dat zij nog ergens keuringsrapporten heeft, of 

deze zijn bij de stukken die naar Henk Hogebrug zijn gegaan. 

Voorzitter Monica Huurman zegt dat de Sportstichting 3 mei komt om duidelijkheid 

te verkrijgen en afspraken te maken. 

Bestuurslid Ivonne van Wichen zegt dat enige jaren geleden met de firma Jansen & 

Fritsen elk toestel is gemerkt, zodat toen duidelijk was wat van de vereniging was en 

wat van de gemeente. 

Erelid Ab van der Elst zegt dat altijd nog bij de KNGU gevraagd kan worden welke 

gymmaterialen in een gymnastieklokaal aanwezig dienen te zijn.  

Voorzitter Monica Huurman zegt de na te zullen gaan. 

Bestuurslid Vincent van Ravesteijn zegt, dat de gymzaal nog 3 of 4 jaar wordt 

gehuurd. 

Erelid Henk Hogebrug zegt, dat de zaal gedurende 5 jaar door de gemeente van de 

eigenaar wordt gehuurd, waarvan nu nog 4 jaar over zijn en waarbij eventuele 

opzegging één jaar van tevoren dient plaats te vinden. Daarna vindt verhuur per jaar 

plaats. Hij stelt zich voor, dat – indien het nieuwe college van burgemeester en 

wethouders er is na de gemeenteraadsverkiezingen – de beide verenigingen OSS “Be 

Fit” en de gymnastiekvereniging OSS in een brief aan het nieuwe college aandacht 

vragen voor de problematiek, omdat er in het dorpshuis Swanla geen plek is voor de 

meeste lessen van beide verenigingen. 

Met algemene stemmen – waarbij de aanwezige ereleden zich hebben onthouden 

van stemmen – worden hierna de notulen van de algemene ledenvergadering van 22 

september 2021 ongewijzigd vastgesteld. 

05. Jaarverslag 2021 

Voorzitter Monica Huurman verwijst naar het uitgereikte bestuurlijk jaarverslag en 

zegt dat na de algemene ledenvergadering van 2021 bestuurslid zijn: 
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 Voorzitter       Monica Huurman-van Weerthuizen 

Secretaris (tevens lid technische commissie) Wim Huurman 

Penningmeester:       Wendy Rip 

Bestuurslid:       Vincent van Ravesteijn 

Bestuurslid (tevens lid technische commissie):  Ronald Root 

Ledenadministratie:     Ivonne van Wichen 

P.R:        Jimmy Huurman/Leonie van Erk 

Erelid Gerard van der Ham wijst er op, dat Ivonne van Wichen bij de 

gymnastiekvereniging wel bestuurslid is, maar bij OSS “Be Fit” niet, omdat zij daar 

lessen ouderen-fitness verzorgt. 

Voorzitter Monica Huurman geeft hierna inzicht welke materialen zij  gekocht van het 

geld dat van OSS “Be Fit” is teruggekomen. Wat het aantal lessen betreft, wordt 

inmiddels gedurende 11 uren lessen verzorgd. In januari was het ledental 138, dat is  

nu gestegen tot 177. 

 Diane Nigg-Hak vraagt een toelichting op die groei van het aantal leden. 

Voorzitter Monica Huurman licht toe, dat docent Jimmy Huurman het goed doet en 

dat de groei voornamelijk zit in de groep ouder-en-kind-gym. Dat aantal is inmiddels 

gegroeid tot 40, waarvan ook heel veel komen uit de nieuwe wijk Koningskwartier. 

Secretaris Wim Huurman voegt daaraan  nog toe, dat er ook leden bij zijn vanuit de 

wijk Nesselande van Rotterdam en uit Moerkapelle. 

Voorzitter Monica Huurman zegt dat de scholen zijn aangeschreven, ook de school in 

de nieuwe wijk Koningskwartier en daarna kwamen er veel nieuwe leden. Voor de 

ouder-en-kind-gym zou er eigenlijk een nieuw lesuur bij moeten, maar dat is niet in 

te passen in de schooltijden van docent Jimmy. 

Bestuurslid Ronald Root zegt dat het goed is dit ook naar de gemeente terug te 

koppelen en dat de prognoses wat dat betreft moeten worden aangepast. 

Erelid Gerard van de Ham vraagt op welke dag die uitbreiding van het aantal uren 

dan plaats zou moeten vinden. 
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Voorzitter Monica Huurman antwoordt, dat dit dan op de woensdagen zou moeten, 

maar gekeken zal worden hoe dit past in het lesrooster van docent Jimmy Huurman, 

die als het goed is volgend jaar HBO gaat doen. 

Erelid Henk Hogebrug merkt op, dat ook in de algemene ledenvergadering van OSS 

“Be Fit” is besproken, dat – zodra het nieuwe college er is na de 

gemeenteraadsverkiezingen – contact zal worden opgenomen met het nieuwe 

college om uit te leggen wat er speelt en met welke problemen wat betreft 

zaalruimte de verenigingen zitten. 

Bestuurslid Ronald Root bevestigt dat goed moet worden aangegeven wat er speelt. 

Secretaris Wim Huurman zegt dat er ook in Moerkapelle problemen zijn voor wat 

betreft leiding en zaalruimte. Het bestuur heeft met Tarzan gesproken, maar het is op 

dit moment niet mogelijk hen te helpen met lesgeven. 

Voorzitter Monica Huurman deelt hierna nog mee, dat Indy en Cheyenne het diploma 

assistent-leiding 2 hebben gehaald en dat Cheyenne de cursus assistent-leiding 3 gaat 

volgen. Indy is daarvoor nog te jong. 

Met algemene stemmen – waarbij de aanwezige ereleden zich onthouden van 

stemmen – wordt hierna besloten tot vaststelling van het bestuurlijk en het financieel 

jaarverslag 2021. 

06. Begroting 2023 en contributieverhoging 

Erelid Gerard van der Ham merkt naar aanleiding van de onder de bijzondere baten 

opgenomen opbrengst van de loten van de Grote Clubactie op, dat hij vindt, dat een 

dergelijke opbrengst besteed moet worden aan iets extra’s. 

 Voorzitter Monica Huurman antwoordt, dat hiervan de nieuwe motor van de 

tumblingbaan is gekocht. 

 Penningmeester Vincent van Ravesteijn licht het bedrag aan afschrijvingen toe, een 

gevolg van de vele aangekochte materialen. 

 Erelid Gerard van der Ham zegt, dat hij altijd het standpunt inneemt, dat het 

weerstandsvermogen van een vereniging voldoende moet zijn om de kosten van één jaar te 

dragen. 

 Penningmeester Vincent van Ravesteijn is het daarmee eens, maar wijst op de 

onzekerheden met betrekking tot de contributie. 
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Voorzitter Monica Huurman licht toe, dat het voorstel is de contributie van de 

jeugdleden te verhogen van € 159,00 per jaar naar € 169,00 per jaar en van de ouder 

en kind-groep van € 149,00 naar € 161,00 per jaar. Volgend jaar zal worden bezien of 

de beide contributies gelijk zullen worden getrokken. 

Erelid Gerard van der Ham vraagt of de ouder van de ouder-en-kind-gym met dat 

bedrag ook betaalt voor het kind? 

Voorzitter Monica Huurman bevestigt dit. 

Met algemene stemmen – waarbij de aanwezige ereleden zich onthouden van 

stemmen – wordt hierna besloten tot goedkeuring van de begroting voor 2023 en tot 

verhogen van de contributie zoals is voorgesteld. 

07. Kascommissie en benoeming (nieuwe) kascommissie 

Penningmeester Vincent van Ravesteijn deelt mee, dat de kascontrolecommissie de 

financiële administratie heeft onderzocht en in orde bevonden. De commissie stelt de 

algemene ledenvergadering voor de penningmeester te dechargeren. Het verslag van 

de kascontrolecommissie is als bijlage bij dit verslag opgenomen. 

Met algemene stemmen, waarbij de aanwezige ereleden zich onthouden van 

stemmen, wordt hierna besloten tot het verlenen van décharge aan de 

penningmeester voor het door hem gevoerde financiële beleid en wordt besloten tot 

het herbenoemen van de dames L. van Dorp en M. Cornelissens als lid van de 

kascontrolecommissie en tot herbenoeming van de heer Patrick Lodder als reserve lid 

kascontrolecommissie. 

08. Samenstelling Bestuur  

 Met algemene stemmen – waarbij de aanwezige ereleden zich onthouden van 

stemmen – wordt besloten de samenstelling van het bestuur – zoals vastgesteld in de 

algemene ledenvergadering van 22 september 2021 – ongewijzigd vast te stellen. 

09.  Benoemen leden van de continuïteitscommissie. 

 Voorzitter Monica Huurman deelt mede, dat het bestuur contact heeft gehad met 

voormalige bestuurders Ab van der Elst en Mark Antonisse. Zij stemmen er mee in dat ze 

worden benoemd tot lid van de continuïteitscommissie. 

 Met algemene stemmen – waarbij de aanwezige ereleden zich onthouden van 

stemmen – wordt hierna besloten tot benoeming tot lid van de continuïteitscommissie de 

heren Ab van der Elst en Mark Antonisse. 
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10.  Rondvraag 

Diane Nigg-Hak zegt het bijzonder te vinden, dat docent Jimmy en de assistenten 

Cheyenne Huurman en Leonie van Erk het in deze tijd van Corona voor elkaar hebben 

gekregen, dat er zoveel nieuwe leden bij gekomen zijn. 

 Voorzittter Monica Huurman zegt, dat dit ook komt doordat in de Corona-tijd veel 

lessen zijn gegeven op het schoolplein van de basisscholen. 

Bestuurslid Ivonne van Wichen, verantwoordelijk voor de ledenadministratie, zegt 

dat er veel onduidelijkheid bestaat bij de ouders over de contributie. Als je lid wordt, 

verplicht je je tot betaling van de contributie voor een jaar, namelijk van 1 september 

tot en met 31 augustus van het jaar daarop. Via ClubCollect kun je dat uitsmeren over 

4 termijnen. Veel ouders denken, dat - als ze halverwege het jaar het lidmaatschap 

opzeggen - ze dan over de resterende maanden geen contributie behoeven te 

betalen. Volgens haar moet veel duidelijker worden gecommuniceerd, hoe de vork in 

de steel zit, en dat je voor het gehele seizoen contributie moet betalen. Als je 

bijvoorbeeld in maart lid wordt, betaal je contributie van maart tot en met 31 

augustus. Zij pleit er voor om dit op de website en het inschrijvingsformulier 

duidelijker te vermelden. 

 Met algemene stemmen - waarbij de ereleden zich van stemmen onthouden – wordt 

conform besloten. 

Erelid Henk Hogebrug, die tezamen met Jimmy Huurman de website bijwerkt, zegt 

toe dit op zowel de website als in het inschrijfformulier duidelijk op te nemen. 

Bestuurslid Ivonne van Wichen merkt daarnaast op, dat – indien door leden deel 

wordt genomen aan evenementen – ervoor gezorgd moet worden, dat het daarvoor 

verschuldigde bedrag van tevoren wordt geïnd. 

Voorzitter Monica Huurman zegt, dat de laatste keer een “Tikkie” is gestuurd en dat 

dit goed is bevallen. 

Jimmy Huurman bevestigt, dat het deze keer wat chaotisch was geregeld, maar 

uiteindelijk is het door het sturen van een “Tikkie” goed gekomen. Hij is het ermee 

eens, dat dit in het vervolg van tevoren moet zijn geregeld. 

10. Sluiting 

Voorzitter Monica Huurman bedankt hierna allen voor hun aanwezigheid en inbreng 

en sluit de vergadering om 21.30 uur. 
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Bestuur Gymnastiekvereniging O.S.S. 

Secretaris,    voorzitter, 

 

 

W. Huurman    S.M. Huurman-van Weerthuizen 

 

Bijlage 1: Presentielijst 
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Bijlage 2: Verklaring kascontrolecommissie 

 


