
Algemene leden vergadering  8 maart 2016. 

Aanwezig: Caroline Plooster, Francis Geurink , Marry van Gemert, Robert Engels, Yvonne Engels, 
Fannette Schumann, Mariette Hardi, Nico van Rijn, De heer van Tiel, Antoinette Hoogenboezem, Daan 
Dijksma, Lotte Barth, Mevrouw Vrijenhof, Jurgen Oosterman, Robbin Kusters  

Afwezig met kennisgeving: Christel Dubbeldam, Mariska Troost, Perry Simons. 

1 De voorzitter opent de vergadering door iedereen welkom te heten. 

2 Ingekomen post. Er is geen Post deze vergadering. 

3 Notulen vorige vergadering. Er zijn geen vragen en opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd. 

4 Jaarverslag bestuur. Robert neemt het verslag door. Er wordt gesproken over het gemis van Connie 
van Leeuwen die vorig jaar is overleden. Er is ook een klacht gekomen dat we te weinig aandacht aan 
haar overlijden hebben gegeven en niet hebben gesproken op de begrafenis. Robert reageert op deze 
klacht als volgt: We waren met minstens 8 personen van de Brinio aanwezig tijdens de dienst. Verder 
hebben we een prachtig boeket laten opmaken. Wij als  bestuur vonden dit een waardig afscheid  voor 
Connie.   We hebben een moeilijk jaar achter de rug. We zijn momenteel aan het inventariseren hoe we 
de lessen kunnen verbeteren er zijn momenteel gesprekken met alle leiding. De KNGU zit ook in zwaar 
weer en kan weinig hulp bieden. Om het bestaansrecht te waarborgen moet er een contributie 
verhoging komen.  

5 Verslag kascontrolecommissie. Marry licht toe. We hebben het redelijk goed gedaan. Veel kosten zijn 
er geprobeerd te drukken. Alleen de zaalhuren zijn te hoog. Dat nekt de vereniging. Er moet echt wat  
gebeuren om deze situatie op te lossen.  Bert Poot en Ruben Stolk hebben samen de kascontrole gedaan 
en de jaarcijfers  goedgekeurd. 

5a nieuwe kascontrolecommissie. Er wordt gevraagd of Bert Poot en Ruben Stolk het weer willen doen.  

PowerPoint  Er is een 3 jarig contract opgesteld voor enkele sponsoren. Er is ook een enorme inzet van 
leiding en bestuur. Waar we dankbaar voor mogen zijn. We hebben prachtige uitvoeringen. Ook hebben 
we een nieuwe tak van sport Free running dat gaat heel erg goed. We hebben een licht groeiend leden 
bestand. En we zijn druk bezig met de voorbereidingen voor het 120 jarig bestaan. Er zijn op 4 juni 2 
spetterende shows in de Dukdalf. Ook hier hebben we gelukkig een hoop sponsoren voor gevonden. We 
hebben er zin in. De heer van Tiel vraagt over de sponsorgelden of er ook nog een tegenprestatie van 
onze kant is. Robert legt uit dat we reclame voor ze maken op onze website en dat ze uitgenodigd 
worden voor de uitvoeringen. Lotte vraagt wat de bedragen zijn 600, 400 en 300 euro per jaar. Er zijn 3 
pakketten waar de sponsoren uit kunnen kiezen. We zijn verder bezig met Sportemotion voor nieuwe 
pakjes. De grote clubactie was dit jaar een groter succes dan vorig jaar. Robbin vraagt of dit te danken is 
aan de financiële vergoedingen aan de kinderen. Hier durven we geen antwoord op te geven. 

De heer van Tiel vraagt zich af waar plotseling het grote bedrag vandaan komt van de sponsoring. Dat is 
allemaal kort gedaan na de vorige ALV. Robbin heeft een vraag over de bankkosten deze zijn erg hoog. 



Als het goed is gaan deze kosten naar beneden omdat we wat hebben omgezet bij de ING legt Marry uit. 
Er moet een contributie verhoging komen. Dat gaat een positief resultaat brengen voor volgend jaar.  
We hebben de rekening van 2015 van het Maerlant gehad dat gaan we in delen betalen.                         
De heer van Tiel vraagt of het bedrag van 31.000 euro inclusief alle zalen is. Dat klopt. De heer van Tiel 
vraagt hoe het met de gemeente zit. De gemeente heeft zich volledig terug getrokken. En laat alles over 
aan het Maerlant. Dat is erg jammer. Alle lessen zijn bekeken en we hebben nu op een rijtje welke 
lessen negatief en positief zijn. We zijn nu in gesprek met alle leiding om te kijken hoe we alles kunnen 
verbeteren. We gaan bij voorkeur over naar andere zalen. De heer van Tiel vraagt hoe het met de Reede 
zit. Daar is weinig ruimte. De gemeente heeft ons dus gewoon laten zitten vindt de heer van Tiel. Zo is 
het gewoon.  Connie ging altijd naar de gemeenteraadvergaderingen en eigenlijk moeten we weer 
iemand vinden die dat zou oppakken. Om ons gezicht weer te laten zien in de gemeenteraad. De 
volleybal is uit het Maerlant en de Free running gaat ook weg uit het Maerlant. Een eigen locatie zou zo 
mooi zijn maar is bijna niet te doen. Je hebt de lusten en dan ook de lasten. Het Wellant college heeft 
een prachtige zaal maar is qua kosten veel te hoog. Dat is echt heel jammer. KNGU heeft een contributie 
verhoging aangekondigd. Een enorme verhoging  was de bedoeling maar het is uiteindelijk 4 euro 50 
geworden. We gaan de KNGU contributie innen per kwartaal. Jazz weghalen is bijna geen optie het is te 
ingewikkeld. De heer van Tiel merkt op dat onderaan de begroting  2015 staat alleen het moet 2014 zijn.  

Op de PowerPoint verschijnt  een mooi overzicht van het aantal leden.  

Bestuurlijke wijzigingen. Anja van der Velden is gestopt. Angelien heeft haar functie op zich genomen.  
Anja wordt hartelijk bedankt voor haar inzet. 

Ook Nico wordt hartelijk bedankt voor zijn vele inzet die hij heeft getoond met betrekking tot 
digimembers. Caroline overhandigd Nico een mooie bos bloemen. Als dank voor al zijn inzet. Mariette 
volgt Nico op in deze lastige taak. Fijn dat ze het wil doen en al haar andere inzet. Ook Perry wordt 
bedankt voor zijn inzet. Robert heeft een app van Perry gehad vanmiddag. Robert leest de woorden van 
Perry voor. Hij wenst ons een gezonde vereniging toe en een mooi 120 jarig bestaan. Robert neemt het 
over van Perry. Ook heel erg bedankt. Namens het hele bestuur.  

Robert bedankt iedereen voor zijn inzet dit jaar en we hopen dat het een mooi jaar wordt. 

De heer van Tiel wil even kwijt dat hij blij is met de enorme verbeteringen die hij ziet.                                
Er zijn prima maatregelen genomen het afgelopen jaar. Hij heeft vertrouwen in de toekomst en wenst 
ons succes met het 120 jarig bestaan.  

 
Met vriendelijke groeten 
Angelien Poot  
 

                             

 



 


