Notulen Algemene Ledenvergadering S.C. Hevo
dd. 18 November 2014-11-19

Aanw.: Eibe Karssenberg, Frans Maas, Gerda Dekker Karin Jongman, Rolien van der Heijden, Anoek van
Welsem, Myrthe Lokate, Mw. Meulman, Mw. Noordman, Mw. Ter Laak en Mw. Elsinga.









Opening: Eibe Karssenberg, de voorzitter heet iedereen welkom op de A.L.V. van SC Hevo
Heino
Notulen vorige keer: vastgesteld
Jaarrekening 2013-2014: De Voorzitter geeft een toelichting: Seizoen positief verlopen:
4500 € meer op spaarrekening: Dat hebben we als buffer nodig, zoals afgesproken 5 jaar

geleden is 10000 tot 15000 € spaargeld nodig voor onvoorziene omstandigheden.
Eibe legt stapt voor stap de verschillende posten uit: De jeugdsubsidie van de gemeente
gaat dit seizoen wel door, dit is mondeling door het Sportbedrijf toegezegd en nog niet
schriftelijk bevestigd. Er was geen controle van een kascommissie dit jaar. De vergadering
verleent decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid en stelt de begroting voor
14/15 vast.
Tijdens overleg met Wethouder Gosse Hiemstra van Sportzaken is gevraagd of wij
belangstelling zouden hebben om de Sporthal Hoogerheyne over te nemen, Deze wordt
met een bepaalde constructie (in erfpacht uitgegeven) aangeboden aan alle
sportverenigingen. Ca. 15 verschillende clubs maken gebruik van de Sporthal.
Het gaat om: Exploiteren, beheren, onderhoud e.d.
Tot nu toe is nog geen onderling overleg geweest met andere verenigingen. Wij zullen de
volleybal, handbal en badminton voor een vrijblijvend gesprek uitnodigen. De wethouder wil
voor de zomer van 2015 een reactie.
Het bespaart de gemeente 70000€.
De aanwezigen geven het bestuur het fiat om in overleg te gaan, daarna koppelen we het
via een vergadering weer terug aan de leden.
Eerste reacties van de aanwezigen:
o Wat brengt het ons financieel, hoe kunnen we het organiseren met de
verenigingen, hoe met vrijwilligers, betaald, onbetaald, hoe is de
ontwikkeling van het dorp op sportgebied in het toekomst.
o sporthal is nu 40 jaar oud.
o De Wethouder Hiemstra wil een antwoord voor de zomer van 2015.
o Wij denken zeker 5 jaar nodig te hebben om het te kunnen verwezenlijken,
als we het zouden willen.
o Is het fiscaal aantrekkelijk? Levert het geld op voor de verenigingen?
o Randvoorwaarden meenemen voor onderzoeken van mogelijkheden naar
overnemen sporthal. wellicht ook namen van mensen met verstand van.
zaken, die namens S.C. Hevo hieraan kunnen meewerken.
Bestuurswisseling en aftreden van: Frans Maas , algemeen bestuurslid neemt na een
periode van 3 jaar en Eibe Karssenberg, voorzitter/penningmeester na 5 jaar nemen
afscheid. Opvolging is nog niet gevonden.
Karin Jongman, is sinds de zomer al bezig geweest voor S.C. hevo, zij heeft o.a geholpen
de nieuwe groepen op ter zetten: Kidsdance, en Sportfit 18+ : Conditie Intensief. Zij wordt
door de aanwezigen gekozen als bestuurslid
Gerda heeft de rol van penningmeester op zich genomen en is ook secretaris.
Rolien wil alleen de ledenadministratie doen i.v.m. andere werkzaamheden.
De Ledenvergadering geeft toestemming om de verantwoordelijkheden van de voorzitter
over te dragen aan het bestuur. Dit is nodig, omdat de voorzitter zaken kan regelen die een
gewoon bestuurslid niet mag. Voorstel: voorzitters-bevoegdheden tijdelijk overdragen aan
Frans Maas. Hij geeft aan tot 1 April 2015 deze taak op zich te willen nemen.






Voorstel van de aanwezigen: Brandbrief de deur uit, indien geen opvolging en uitbreiding in
bestuur komt per 1 april 2015..... kan de gym op deze manier niet voortbestaan, dan
moeten taken uitbesteed en dat kost geld.
Er is aanbod van een moeder van een lid die wil helpen met organiseren van activiteiten en
eventueel op den duur de ledenadministratie overnemen, het bestuur zal contact met haar
opnemen.
In de brief moet komen te staan: Je bent samen een vereniging, iedereen moet wat
bijdragen, wat zijn de consequenties indien we taken uitbesteden waar betaald voor moet
worden. enz enz.
Vertrek Ineke: De aanleiding was een functioneringsgesprek in Mei, dat jaarlijks met alle
leiding persoonlijk wordt gevoerd. Hierbij waren Eibe en Rolien met Ineke in gesprek.
N.a.v. opmerkingen van ouders over manier van reageren naar de leden en de ouders toe
hebben we Ineke voorgesteld een cursus te volgen op dit gebied. Daarna was er 3
maanden geen contact met haar. Begin van het seizoen was weer een gesprek waarin ze
aangaf dat ze zelf bepaalt welke cursussen zij volgt. Ons voorstel naar haar was als ZZP-er
in dienst te komen, (dan ben je eigen baas en bepaal jezelf).
Dat wilde ze niet en heeft ontslag ingediend. Na overleg wilde Ineke de termijn afmaken, en
gaf ze aan geen contact meer te willen hebben met bestuur, daarop hebben we besloten
haar onmiddellijk op non actief te stellen.
Piet Pont heeft aangeboden te bemiddelen. Piet heeft gesprekken met haar gevoerd, hij gaf
aan dat ze terug wilde in de vereniging, of in het bestuur een functie ambieerde. Dat leek
ons geen goed idee en daarna bleek ook dat Ineke geen afscheid wil . Het bestuur vind het
heel jammer voor Ineke en voor de vereniging dat het zo is gelopen. Ze was een markant
trainster, voor de vereniging. Een aantal leden is gestopt, omdat zij gestopt is. Een aantal
lessen is gestopt omdat de groepen te klein werden, deze zijn samengevoegd met andere
lessen. Voor de ouder en kind-gym is helaas geen opvolging gevonden.
Ineke gaf 11 uur per week, Myrthe Lokate heeft het turnen en de springgroepen
overgenomen voor de vereniging.
Hannie Pot stopt per 1 januari 2015 helemaal, we zoeken nog opvolging en hopen die te
kunnen vinden, Bianca Ruiterkamp zal gevraagd worden zij geeft nu al trainingen elders en
volgt de opleiding MBVO
rondvraag
o Nynke: Hannie is met de woensdag gestopt, trainers van Leef! Sportcentrum uit
Wijhe, vullen dit op.
Marcel Oosterbroek lijkt nog niet goed ingewijd in e.e.a.: Sleutel, materiaal enz. Hij
zal nogmaals uitleg krijgen en zal samen met de groep de training
overleggen/evalueren.
Nynke wil de attenties voor de leiding ook dit jaar weer verzorgen.
o Anoek: Graag de leiding op de hoogte houden van alle veranderingen in lessen en
leiding. Via vergaderingen leiding/bestuur en mail nu is e.e.a. niet altijd goed
overgekomen.

Eibe sluit de vergadering en bedankt de leden voor het vertrouwen. Frans Maas neemt het na
deze vergadering over tot 1 April 2015.

