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ALGEMENE LEDENVERGADERING 2023 
Secretariaat:  
Middenmeent 9 
6626 BV Alphen 
secretariaat@turnoss.nl 
 
 
 
 
Agenda: 
 

1. Opening 
2. Notulen algemene ledenvergadering juni 2022 
3. Jaarverslag secretaris 
4. Jaarverslag penningmeester 
5. Verslag kascontrolecommissie 2019 & 2020 en verkiezing nieuwe 

kascontrolecommissie 
6. Contributie 
7. Jaarverslag TAC 
8. Jeugdcommissie 
9. (Her)Verkiezingen 
10. Toekomstvisie 
11. Rondvraag en beantwoording schriftelijke vragen 
12. Sluiting 
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NOTULEN ALV Turnoss 2022, 21 juni 2022. 
 
Aanwezig: René van der Leest, Jikke Knipping, Joan Abrahams, Kitty Uijlen, Marilyn Ceelen, 
Joris Teulings, Rianne Abrahams, Lonneke van der Zanden, Marjo van den Bos, Diana van 
Beuningen, Antoinette van Wilgen, Yoeri Abrahams, Richard Roeffen, Jeroen van de Pol, Ad de 
Haas, Hilde Abrahams, Lilian Schmidt-Damen, Renate de Bekker, Hidde van Zandvoort, Jelte 
Schuijers, Madelief Markx, Elly Staal, Willy Abrahams, Marianne Gruntjes, Mieke Mouwen. 
 
Afgemeld: Ingrid van der Meer, Geertje Deerns, Marsja Daniels, Carla Verschuren, Marita van 
Roosmalen. 
 
 

1 Opening 
Joris opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 

2 Notulen ALV 2021 
Er zijn geen opmerkingen over de notulen van ALV 2021. 
De notulen zijn vastgesteld. 
 

3 Jaarverslag secretaris 
Jikke heeft het verslag doorgenomen. De wachtlijst voor tumbling is per dit jaar 
vervallen. 
Jikke bedankt. 
 

4 Jaarverslag penningmeester 
Marsja heeft het verslag doorgenomen. Kader kan op wedstrijddagen ook 
declareren tot een max van €50, =. 
Marsja bedankt. 

 
5 Verslag kascontrole en verkiezing nieuwe kascontrolecommissie. 

De kascontrole heeft nog niet plaats gevonden en zal later gepland worden. 
Volgend jaar zijn Ad de Haas en Marianne Gruntjes de kascontrolecommissie. 
 

6 Contributie 
We hebben een contributieverhoging vastgesteld. 
De nieuwe contributie wordt: basis uur €165,= , meer uur: €73.20 en O/K gym: 
€156.80. 
 

7 Jaarverslag wedstrijdsecretariaat. 
Er is geen papieren verslag van de uitslagen meer. Alle uitslagen zijn te vinden op 
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de site van dutchgymnastics. 
 

8 Jaarverslag TAC 
Het verslag is doorgenomen en er zijn geen opmerkingen. 
TAC bedankt. 
 

9 Herverkiezing 
Marilyn en Kitty zijn aftredend en herkiesbaar als bestuurslid. 
Jikke is aftredend en herkiesbaar als secretariaat. 
Allen zijn herkozen. 
 
Lilian is gehuldigd voor haar 25 jarig lidmaatschap. 
Diana van Beuningen en Marianne Gruntjes zijn erelid geworden van Turnoss. 
 

10 Toekomstvisie 
Er zijn een aantal taken herverdeeld. De organisatiestructuur zal op de site komen 
en worden gemaild. 
We zijn ook bezig om iets van een vaste plek te krijgen in de vorm van een extra 
tennisbaan of locatie. Dit staat ook bij de gemeente op de agenda maar is wel een 
langdurig traject. 
 

11 Rondvraag en beantwoording schriftelijke vragen 
We hebben geen schriftelijke vragen binnen gekregen. 
 
Lonneke: Is er nieuws over de turnpakjes voor recreanten? Ja, we gaan met een 
bedrijf in zee waarbij we minder zelf hoeven te doen. Ouders bestellen dan zelf 
online een pakje. Wij hebben dan geen voorraad of pasdagen meer. 
 
Ad: Is er gebruik gemaakt van de vertrouwenspersoon? Ja, door de leden is al een 
aantal keer gebruik gemaakt van de vertrouwenspersoon en wij als club hebben al 
advies gevraagd aan de vertrouwenspersoon. 
 
Jikke: Ik wil graag iedereen bedanken voor de afgelopen periode dat we als club 
goed en met leuke activiteiten door de coronaperiode zijn gekomen. 
 

12 Sluiting 
Joris sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor een hapje en drankje aan de 
bar. 
 
 
 
Kitty Uijlen   voor akkoord, de voorzitter 
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JAARVERSLAG 2022, secretaris TURNOSS 
Dit jaar begon wederom met en lockdown. Lessen moesten weer afgezegd worden. De 
creativiteit moest op nieuw opgezocht worden om onze leden toch betrokken te houden. 
Maar gelukkig was het maar van korte duur. We gingen weer open. En hoe… Wedstrijden 
mochten weer in februari. Voor een aantal disciplines was Turnoss de eerste wedstrijd. 
Zoekend wat mocht, waar voelen we ons veilig bij. Hebben we mooie evenementen neer 
mogen zetten. Gelukkig verdwenen snel de laatste beperkingen en werd alles al snel weer als 
gewoon. En hebben we ook weer een heerlijke ouderwetse clubkampioenschappen gehad.  
De corona commissie werd opgeheven, jury en trainers opleidingen werden weer opgepakt 
en gelukkig kan Turnoss hier ook weer nieuwe aan toevoegen. 
 
Het seizoen liep ten einde toen bij ons het verdrietige nieuws binnen kwam dat Ya Rona was 
overleden. Een sportster, een trainster maar natuurlijk bovenal dochter van Kitty. Een hele 
impact had dit op de vereniging. Maar we stonden er ook als vereniging en blijkt maar weer 
dat het één grote Turnoss familie is. Lieve Ya Rona, je wordt nog veel gemist. 
 
De zomervakantie brak aan. Even alles op een kleine pitje. Planningen werden weer gemaakt. 
Maar konden ook weer snel van tafel. De grindlaan werd gesloopt we moesten veel groepen 
herplaatsen. Met veel creativiteit en meedenken van veel mensen is dit gelukt. Iedereen zat 
goed wel gesetteld toen de mega verhuizing kwam. Turnoss moest ruim 4 weken uit de 
trainingshal en de Rusheuvel. Met veel geregel, veel gezoek en veel gezweet lukte het toch 
om voor alle groepen een oplossing te zoeken die voor iedereen hoog genoeg was, geen 
trappen had om onze spullen naar binnen te brengen. Wat waren we allemaal blij dat we half 
november weer allemaal naar ons eigen plekje mochten. 
 
Dit jaar hadden we ook een record omzet bij de GCA. Wat hebben de leden goed hun best 
gedaan. We hadden zelfs 2 topverkopers die boven de 150 loten verkocht hadden. 
 
Gelukkig weten de scholen, kinderfeestje ons weer te vinden voor clinics. Hopelijk draagt dit 
weer bij aan onze ledenaantal. We doen het niet slecht maar onze leden aantal bij vooral het 
recreatie turnen loopt terug. Druk zijn we aan het kijken hoe we hier een nieuwe impuls aan 
kunnen geven.  
 
We kijken terug op een bevlogen jaar waar we in hebben laten zien dat we Turnoss zijn. Met 
ups en downs hebben we het jaar afgesloten. En we zijn klaar voor weer een mooi jaar in 
2023.  
 
Alle vrijwilligers en personen die er voor hebben gezorgd dat we dit allemaal weer hebben 
kunnen doen: NAMENS HET BESTUUR, ENORM BEDANKT. 
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Jaarverslag 2022 Penningmeester Turnoss 
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Uitgaven Inkomsten

Groep Omschrijving  Exploitatie Groep Omschrijving  Exploitatie

Bestuurskosten Vergaderkosten 1.100,75      Contributie Contributie 104.062,16   

Bestuurskosten Administratiekosten 310,32          -                  

Bestuurskosten Bestuurskosten Overig 123,30          -                  

1.534,37      104.062,16   

Zaalhuur Zaalhuur 29.213,51    Subsidie Gemeentelijke subsidie jeugd 3.856,00       

29.213,51    3.856,00       

KNGU Inschrijfgelden 4.730,30      Sponsoring Keijzers 1.715,15       

KNGU KNGU 14.791,05    Sponsoring Overig 83,42             

19.521,35    1.798,57       

Leskosten kader Leskosten 47.500,55    -                  

Leskosten kader Opleiding 2.623,08      -                  

Leskosten kader Kampioensgeld 528,26          -                  

Leskosten kader Kader Representatie 2.465,36      -                  

53.117,25    -                  

Inkoop / Aanschaf Kleding (verkoop) -                 Verhuur / Verkoop Kleding (verkoop) 248,14           

Inkoop / Aanschaf Onderhoud 8.407,64      Verhuur / Verkoop Materiaal (verhuur) 3.470,00       

Inkoop / Aanschaf Overig 29,89            -                  

Inkoop / Aanschaf Voorzieningen 3.098,22      -                  

Inkoop / Aanschaf Afschrijvingen 13.175,66    -                  

24.711,41    3.718,14       

Clubacties Grote Clubactie Loten 79,50            Clubacties Grote club actie 6.620,01       

Clubacties Grote clubactie Prijzen 447,56          Clubacties Rabo clubkas 859,69           

527,06          7.479,70       

Wedstrijden Boodschappen 346,19          Wedstrijden KNGU vergoeding 4.650,00       

Wedstrijden Horeca 5.538,20      Wedstrijden Entreegeld 3.754,67       

Wedstrijden Jury 7.222,45      Wedstrijden Jury vergoeding 10.659,81     

Wedstrijden Overnachting 451,00          -                  

Wedstrijden Prijzen 484,24          -                  

Wedstrijden Overige kosten 588,86          -                  

14.630,94    19.064,48     

Activiteiten Activiteiten Kamp 1.499,61      Activiteiten Kamp 1.380,00       

Activiteiten Slotdag 426,43          Activiteiten Slotdag -                  

Activiteiten Overige uitgaven activiteiten 1.003,61      Activiteiten Overig 700,00           

Activiteiten Activiteiten Clubkampioen 2.460,56      Activiteiten Activiteiten Clubkampioen 313,66           

5.390,21      2.393,66       

Overige uitgaven Bankkosten 397,70          Overige inkomsten Rente 4,34                

Overige uitgaven Overig Beter turnen platform 994,00          Overige inkomsten Overig 413,00           

Overige uitgaven Domeinregistratie 20,57            -                  

Overige uitgaven AVG 91,50            -                  

Overige uitgaven AllUnited 211,80          -                  

Overige uitgaven Overige uitgaven 1.572,88      -                  

3.288,45      417,34           

Exploitatie resultaat Verlies 9.144,50       

Resultatenrekening Gymnastiekvereniging Turnoss 2022
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Jaarverslag Turnoss Activiteiten Commissie 2022 
 
Januari 2022 De Apenkooi kampioenschappen zijn helaas door de Corona-

maatregelingen niet doorgegaan. 
 
16 April 2022  Clubkampioenschappen / Clubdag. 

Dit jaar konden we gelukkig weer als vanouds onze 
clubkampioenschappen houden op Paaszaterdag. Dit was in de 2 
voorgaande jaren helaas door Corona niet mogelijk. 
Voor de recreanten meisjes turnen was dit jaar een pilot met een hele 
nieuwe aanpak.  De opzet was niet om een clubkampioen aan te wijzen, 
maar om een ieder de kans te geven te laten zien wat ze allemaal 
geleerd hadden. 

 
23 April 2022  Grote Club Actie. 

Met alle leden die 20 of meer loten hadden verkocht hebben we in de 
Rusheuvel in de ene zaal een circusworkshop en in de andere zaal 
lasergame wedstrijden gehouden. 

 
9 Juli 2022  Slotdag,  

De slotdag was dit jaar wederom achter de trainingshal. 
Naast alle spellen en circuits die we hadden uitgezet waar de kinderen 
zich prima vermaakten hadden we dit jaar voor het eerst een 
gezamenlijke lunch. 

 
13 november 2022   Pietendag. 
 Zoals altijd gezellig klimmen en klauteren en natuurlijk hebben de 

roetveeg-Pieten ons niet vergeten. 
 
31 december 2022 Einde jaar instuif. 

De laatste dag van het jaar hebben we met onze leden en hun vriendjes 
en vriendinnetjes het jaar afgesloten. De jeugdcommissie heeft er nog 
een extraatje aan toegevoegd voor 13+ door glow in de dark eraan toe 
te voegen 
en een rookmachine in te zetten. 

 
De TAC wil  het bestuur, alle vrijwilligers en leiding die hebben geholpen bij de activiteiten 
weer heel hartelijk bedanken. 
 
De TAC was in 2022 samengesteld uit:    
Hilde Abrahams     Madelief Markx     
Jeroen van de Pol     Patty Verwater     
Lonneke van der Zanden    Hidde van Zantvoort    
Marjo van den Bos      
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Jaarverslag Jeugd Commissie 2022 
 
Algemeen: 
De jeugdcommissie bied een ondersteunende hand bij verschillende activiteiten. Tot nu toe is 
er veel gesproken over bestaande activiteiten, maar dan met een 13+ activiteit ernaast. We 
hebben ons in 2022 beziggehouden met verschillende onderwerpen.  
 
Vrijwilligersdag: 
In november 2022 heeft de jeugdcommissie voor het eerst de vrijwilligersdag georganiseerd. 
Hiervoor hebben wij de locatie, dagactiviteit en het eten geregeld. Bij Rian Govers in de 
achtertuin, onder een partytentje met 2 elektrische heaters en een gloeiendhete barbecue. 
Via Wyatt hebben we een lopend buffet van Gossimijne met redelijk wat korting kunnen 
regelen. Samen met Rian hebben we voorafgaand aan de vrijwilligersdag regelmatig 
vergadert. We hebben in die tijd ook een spel bedacht wat we in de middag hebben gespeeld 
met alle vrijwilligers die aanwezig waren. 
 
Spring Er Eens Uit (GLOW IN THE DARK): 
Voor de ‘Spring Er Eens Uit’-dag hebben wij voor de 13+ groep de turnhal omgetoverd tot een 
‘glow in the dark’-hal. De avonden voorafgaand aan deze activiteit zijn diverse leden van de 
jeugdcommissie bezig geweest met de opbouw van het licht- en geluid, de materialen en de 
aankleding van de zaal. Via de Instagram- en Facebook pagina’s hebben wij dit aangekondigd 
met de oproep om wit/fluoriscerende kleding aan te trekken.  
 
Toekomst: 
Wij willen de bezigheden die we nu al uitvoeren doorzetten. Ook willen wij, net als na de 
slotdag van 2021, weer een blokkenbakkaraoke gaan organiseren. Daarnaast hebben wij het 
er al eens over gehad om eens in het jaar een feestavond te organiseren voor de leden van 
Turnoss. 
Er is aan ons gevraagd of wij ook iets willen gaan betekenen in de organisatie van de Osse 
Apenkooikampioenschappen. Of dit geheel vanuit de jeugdcommissie georganiseerd gaat 
worden is nog niet zeker, maar een samenwerking zal wel mogelijk zijn bij de eerstvolgende 
editie. 
Ook willen we een samenwerking ‘jeugdcommissie-kampcommissie’ opzetten. 
Naast het meedenken voor activiteiten, willen wij onze invloeden ook benutten op andere 
vlakken. We willen meer als aanspreekpunt voor de jeugd gezien worden. Niet alleen voor de 
sporters, maar ook de (assistent)trainers met een jeugdige leeftijd. 
 
 
 
 


