
 

Notulen Jaarvergadering TVS-COS 
 

Datum: 17-09-2020 Tijd: 20.30 uur  Locatie: Sporthal De Postel 
   
Aanwezig: Bekend bij secretaris 

 
Afwezig mk.: Bekend bij secretaris  

 
Voorzitter: I vd Lubbe 
Notulist: Secretaris  

 

 
1. Opening door de voorzitter 
20.34 uur 
Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
 
2. Opsteker van het jaar 2020 
Er wordt een korte toelichting gegeven over de opsteker van het jaar. De opsteker van het 
jaar is Tess van Doorn.  
 
3. Notulen jaarvergadering 2019 
Geen opmerkingen. Notulen wordt goedgekeurd. 
 
4. Verslag secretaris 
Secretaris lees het jaarverslag voor. Ook wordt aangegeven dat we een nieuwe folder 
hebben. Mocht je een activiteit hebben waarvoor je deze in kunt zetten ter promotie dan kan 
hiervoor contact opgenomen worden met het secretariaat. 
 
5. Verslag financieel adviseur 
Iedereen mag het financieel verslag inzien. Er komt een vraag over de administratiekosten 
waarom deze zo hoog zijn. De reden hiervan is dat we dit kwijt zijn aan de nieuwe website. 
Zoals iedereen kon zien zijn we een heel gezonde vereniging. Alles is goed op orde. 
Mutaties worden snel verwerkt waardoor er geen achterstanden zijn. 
We krijgen veel subsidie vanuit de gemeente. We krijgen subsidie voor het aantal leden en 
voor gediplomeerde leiding. 
We proberen te investeren in nieuw materiaal, het nadeel is dat we niet veel ruimte hebben 
om het op te slaan. We maken dus bewuste keuzes bij het aanschaffen van nieuw materiaal. 
We hebben in de coronaperiode geen contributie geïnd. Voor de buitenlessen hebben we 
wel weer contributie geïnd. Behalve bij de ouder-kind lessen en de 65+ groep omdat we voor 
hen geen aanbod hebben kunnen bieden. 
Er staat een post op het verslag voor de uitbreiding van de Microhal. Dit is nog in een pril 
stadium. Er staat een gesprek gepland met de gemeente om te bekijken wat de 
mogelijkheden zijn. 
 
 
6. Verslag kascontrole commissie 



De kascontrole heeft ondanks de corona de kascontrole kunnen doen. Er zijn geen 
bijzonderheden te zien. We zijn een gezonde vereniging. Advies is om met de gemeente in 
gesprek te gaan voor een uitbreiding van de Microhal. Dit gesprek staat al gepland en dit 
advies wordt dus ingewilligd. 
 
7. Verkiezing leden kascontrole commissie 
De kascontrole commissie leden zijn beide herkiesbaar. Er zijn geen vrijwilligers die deze 
taak op zich willen nemen. De huidige kascontrole commissie wil deze taak graag weer op 
zich nemen en worden dus beide opnieuw benoemd voor de kascontrole commissie. 
 
8. Bestuursverkiezing 
Maria van Lieshout is aftredend en herkiesbaar. Alle aanwezigen stemmen er mee in dat ze 
voor 3 jaar opnieuw toetreding neemt in het bestuur. 
Luuk Gommers is aftredend en niet herkiesbaar. De voorzitter bedankt Luuk voor de 6 jaar 
waarin hij actief is geweest binnen het bestuur. 
 
9. Jubilarissen 
Anouk Kanters is 12,5 jaar lid en actief (geweest) als turnster, trainsters en invalster. 
Evelien Slaats is 12,5 jaar lid en actief (geweest) als turnster en trainster. 
Monique Adriaans is 12,5 jaar lid en actief (geweest) als trainster en 
vertrouwenscontactpersoon. 
Jitse Venhuizen is 12,5 jaar lid en actief (geweest) als turner en trainer. 
Anke van Horne is 25 jaar lid en actief (geweest) als turnster, trainster, invalster en jurylid. 
 
10. Rondvraag 
Er zijn 2 turnpakjes maat M beschikbaar. De vraag of we iemand weten die daar iets mee 
kan. Eén van de trainsters neemt de pakjes mee om te kijken of er binnen de vereniging 
leden zijn die hier interesse in hebben. 
 
Waarom zijn de formulieren nog op papier en niet online op de website in te vullen? Dit gaat 
niet op de manier zoals wij dat zouden willen. Daarnaast gaat het nu goed met de papieren 
verwerking en is het makkelijker op papier als leden na 3 proeflessen een aanmeldformulier 
mee krijgen om in te vullen. 
 
11. Sluiting 
21.16 uur. De voorzitter bedank iedereen voor de inzet tijdens de coronaperiode en voor de 
aanwezigheid tijdens deze avond. 


