
EXTRA ALV
13 oktober 2020



Agenda

1. Opening

2. Mededelingen

3. Voorstel contributie wijziging corona periode

4. Statuten en Huishoudelijk reglement

5. Overige zaken

6. Rondvraag en beantwoording schriftelijke vragen

7. Sluiting



Mededelingen



Contributie gedurende corona

• Corona 1ste golf
– Restitutie van gehuurde kleding deze periode
– Basis contributie blijft gelijk
– Bijdrage per uur wordt eenmalig met €7,- per uur verlaagt

Om een buffer op te bouwen voor de volgende golf of 
golven wordt de maximale teruggave enkel overgemaakt 
als het lid hier actief om vraagt. De overige leden die het 
niet terugvragen doneren het om zo de gevolgen van de 

volgende golf voor de vereniging te minimaliseren 



Contributie gedurende corona (2)

• Corona volgende golf/golven
– Restitutie van gehuurde kleding deze periode
– Basis contributie blijft gelijk
– Bijdrage per uur wordt bij een (volledige) lockdown automatisch 

per periode met €1,50 per maand verlaagt dus bij
• 1 maand € 1,50
• 2 maanden € 3,00
• 3 maanden € 4,50 

– Bedragen houden (nog) geen rekening met eventuele 
compensatie door bijvoorbeeld de regering



Statuten / 
huishoudelijk reglement

• Waarom wijzigen
– Huidige statuten uit 1979 
– Reglement uit 1994 

– Bevatten discrepanties en komen niet meer 
overeen met de huidige manier van werken.

– Nieuwe statuten en reglement sluiten weer 
aan met de dagelijkse gang van zaken



Statuten / 
huishoudelijk reglement (2)

– Van de naam RK gymnastiekvereniging Turnoss 
wordt enkel Turnoss nog maar gebruikt. Alle 
passages verwijzend naar de katholieke 
levensbeschouwing worden geschrapt. 

– KNGU
– Lidmaatschap aangepast naar huidige werkwijze
– Donateurs en sponsoren krijgen een plek
– Bestuursperiode 3 jaar
– Stemrecht voor minderjarige (via wettelijke 

vertegenwoordiger)
– Onvoorziene zaken zijn geregeld



Overige zaken
•Ledenadministratie en contributie beheer
•Facturatie van contributie & lessen
•Boekhouding Light
•Functie administratie en commissies
•Rapportages: uitgebreid
•Diploma’s en licentie administratie
•Lessenplanning(tool) en presentie: uitgebreid
•E-mailen en communicatie beheer
•AllUnited GymApp Start
•Mijn Club webportaal met agenda, facturen, lessen etc
•Beoordelingen en voortgang
•Sponsorpakketten en contracten
•Clubcasting
•Materialen vastleggen
•Vrijwilligersmodule

•Extra modules:
•Ledenmodule
•Nieuwsbrieven



Rondvraag en beantwoording 
schriftelijke vragen
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