
Notulen jaarvergadering 1-12-2022 
 
Aanwezig: Bestuur, 2 trainers en 11 leden 
Voorzitter: Arnold 
Notulen: Sara 
 
 
 
Opening 
Arnold heet alle aanwezige welkom. Het bestuur is blij om te zien dat er een flinke opkomst 
vanuit de leden is.  
 
Terugblik 
We blikken terug op het seizoen en het seizoen daarvoor. Door Corona is er vorig seizoen 
geen jaarvergadering geweest. We hebben afscheid genomen van Mirjam als bestuurslid, en 
van Sytske, Dave en Natasja. Deze drie trainers hebben onze vereniging verlaten. We blikken 
vast een klein beetje vooruit op het afscheid van Andrea die van plan is te gaan stoppen. We 
zijn begonnen met het zoeken van een vervanger voor haar groepen.  
 
Ook staan we nog even stil bij het overleden van Ingrid, die veel jaar in het bestuur heeft 
gezeten en afgelopen jaar is overleden. Ook staan we stil bij Nars, die is overleden en het 
aanspreekpunt voor de koersbal in Nieuwveen was.  
 
Wat is er de afgelopen tijd allemaal gebeurd binnen de vereniging: 

- In 2022 zijn we noodgedwongen gestopt met het aanbieden van Freerun. Er waren 
geen trainers meer beschikbaar.  

- De Callanetics kwam zonder zaal te zitten, gelukkig is door flexibiliteit van leden en 
trainers kunnen regelen dat deze groep verdeeld in twee groepen les krijgt in de 
muziekzaal in de Ringkant.  

- De G-gym is verhuisd naar de antilope, een sportzaaltje op het terrein van Ipse de 
Brugge.  

- De kleuter- en peutergym uren zijn van de donderdagmiddag naar de 
zaterdagochtend gegaan i.v.m. het zwangerschapsverlof van Romy. Wegens het 
grote succes en in overleg met trainsters Lieke en Sara blijven zij de kleuter- en 
peutergymles geven en zal dit op zaterdag blijven.  

- De gymgroepen van Zevenhoven, de zevensprong, zijn onderdeel geworden van 
Kwiek.  

- We hebben onze site vernieuwd. Het heeft een frissere uitstraling. We zijn nog hard 
op zoek naar iemand die af en toe de site wil bijwerken en nieuwsberichten kan 
updaten.  

- Met een gulle donatie van het schilholfonds en geld dat ingezameld is door leden van 
de sportvereniging, is een airtrack aangeschaft. De airtrack is 15 meter lang, twee 
banen breed en extra dik zodat hij in te zetten is voor jong en oud. De airtrack ligt in 
de Ringkant. De blower wordt bewaard in de kast van Kwiek. De airtrack wordt niet 
uitgeleend aan andere partijen. 



- De Ringkant beschikte een langere tijd niet over een beheerder. Hierdoor was de zaal 
vaak koud en vies en liep er jeugd door het gebouw zonder dat zij daar mochten 
komen.  

 
 
Financieel stuk 
We hebben met elkaar naar de kas gekeken en het overzicht gecontroleerd. Het overzicht is 
goedgekeurd door de aanwezige van de vergadering.  
 

- Er waren weinig uitgaven en kosten door Corona.  
- Er zijn meer inkomsten door de samenvoeging van Kwiek en de Zevensprong.  

 
Ons banksaldo is positief, de vereniging is financieel gezond. We maken nu nog gebruik van 
subsidies van de gemeente. Het doel is om uiteindelijk te kunnen draaien zonder gebruik te 
maken van deze subsidies.  
 
Om dit te realiseren gaan de contributies in 2023 omhoog: 
 

Groep  In 2022 was het… In 2023 wordt het… 
Jeugd 112,50 120 
Volwassenen 120 130 
Koersbal 85 90 
Dames toestel turnen 175 180 
Selectie  205 200 

 
Nog enkele aanpassingen wat betreft de contributies: 
 

- i.p.v. een maandelijkse incasso stappen we over naar een incasso per kwartaal voor 
alle leden van kwiek. We werken hierbij met 3 periodes. De 4e periode wordt niet 
gerekend i.v.m. het wegvallen van lessen in de vakantieperiodes.  

- We stappen over naar een opzegtermijn van één maand. Je betaalt per 
periode/kwartaal, dus zorg dat je een maand voor het nieuwe kwartaal opzegt, 
anders betaal je alsnog voor de gehele periode. Bij de zevensprong was dit al zo. We 
nemen dit over en gaan voor heel Kwiek zo werken. 

 
Vaststellen bestuur 
Het bestuur bestaat uit: 
Gepke de Boer – Algemeen bestuurs lid 
Linda van Sundert – Ledenadministratie  
Arnold van der Lee - Penningmeester 
 
Ze blijven in het bestuur. Het bestuur van Kwiek is opzoek naar meer bestuursleden. 
Aanmelden kan via de website en wordt heel erg gewaardeerd.  
 
De activiteitencommissie bestaat uit: 
Romy van Kempen, Tamara Djurovic, Lieke van Rooijen-Visser, Sara van der Vlugt en vanuit 
het bestuur Gepke de Boer.  



Vooruitblik 
Met oog op de toekomst bespreken we een aantal zaken tijdens de jaarvergadering:  
 

- We mogen in 2022 ook een aantal nieuwe trainers verwelkomen. Micha, Heidi en 
Simone hebben zich aangesloten bij de vereniging om les te geven. Welkom! 

- Vanaf december is er een jongensgymgroep gestart. Micha geeft deze groep les op 
donderdag middag.  

- We zoeken nog een vervanger voor Andrea haar groepen (Aerobics en Callanetics). 
Meedenken en zoeken wordt gewaardeerd! 

- Ook is er vanaf heden weer een beheerder bij de Ringkant. Er wordt beter 
schoongemaakt en bij klachten kan er contact opgenomen worden. Arnold heeft al 
meerdere gesprekken met haar gehad.  

- Advendo, Ter Aar, heeft geen bestuur meer. De leden mochten 
stemmen/meedenken aan een oplossing: je opgeven om in het bestuur te komen of 
Advendo komt te vervallen en Kwiek neemt de trainers over. De leden kunnen per 
01-01-2023 hun lidmaatschap voortzetten bij de trainers op de huidige locatie, maar 
dan onder het bestuur van Kwiek.  

- We stappen over naar een nieuw ledenadministratie systeem. De offerte is hiervoor 
goedgekeurd. Dit omdat het samenvoegen van de Zevensprong en Advendo het 
aantal leden te groot maakt om het allemaal met de hand te doen, alsdus Linda van 
de ledenadministratie.  

- We doen een poging om ons aanbod uit te bereiden. We zijn bezig met extra groepen 
in Zevenhoven. Mocht je iemand kennen die training/gymles kan geven en daar een 
verenging voor zoekt? Stuur deze mensen door. Wie weet hebben wij in 
Nieuwveen/Zevenhoven/Ter Aar ruimte in de zaal en kunnen we samen tot een mooi 
en sportief aanbod komen voor de gemeente Nieuwkoop! 

 
ICK Nieuwveen 
De Ringkant zal in de zomer van 2024 platgaan i.v.m. de bouw van een IKC (Integraal kind 
centrum/basisschool) met geïntegreerde sportzaal. De nieuwe school komt op de plek van 
de Taling en de Ringkant. De verwachting is dat in 2026 de school inclusief sportzaal af zal 
zijn. In de tussentijd zullen de groepen die les volgen in de Ringkant, in overleg met de 
trainers en het bestuur, een tijdelijke vervangende locatie moeten zoeken. De opties die nu 
naar voren komen zijn: 

o De Vlijt, Zevenhoven 
o De Vaart, Ter Aar 
o De Antilope, Ipse de Brugge, Nieuwveen 
o De Steupel, Nieuwkoop 
o Na de opening van IKC Langeraar (verwacht 2025), zal de zaal daar ook een 

optie zijn 
Wanneer er contact gegevens nodig zijn of het bestuur mee moet denken, moeten leden dit 
zelf aangeven bij het bestuur. De leden en trainers kunnen het best bepalen wat voor hen de 
juiste vervangende locatie is. Ook de gemeente is bereid om mee te denken.  
 
In het IKC komt: De school, kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang (SKL), 
sportzaal met twee zaaldelen, multifunctionele ruimte verhuurbaar aan verenigingen en een 
openbare buitenruimte (geschikt voor bewegen en sporten). Er is ruimte om vanuit Kwiek 



ook mee te denken over de inrichting van deze buitenruimte, maar ook van bijvoorbeeld de 
zaal en het toestellenhok.  
 
Vrijwilligers 
Een vereniging is afhankelijk van vrijwilligers. Het bestuur, commissies maar ook voor kleine 
en eenmalige taken zijn vrijwilligers fijn. Omdat het vinden van vrijwilligers erg moeizaam 
gaat, is er vanuit het bestuur het volgende voorstel gedaan: 
 
Elke groep draagt één of twee vrijwilligers aan voor één sportseizoen. Je bent dit seizoen de 
contactpersoon tussen het bestuur en de groep. Je komt in een groepsapp waar 
nieuwsberichten, vragen of mededelingen gedeeld worden. Als contactpersoon geef je deze 
gegevens door aan je groep. Dit kunnen verschillende dingen zijn. Denk aan:  
 

- Het doorgeven van een uitnodiging voor een jaarvergadering. 
- Een oproep voor een éénmalige vrijwilligers actie, zoals het opruimen en 

schoonmaken van het toestellenhok.  
- Een oproep in je groep als er iets gereageerd moet worden, denk bijvoorbeeld aan 

een kastdeur o.i.d. 
- Iets printen/post bezorgen 
- Meedenken bij een vergadering als je dit wilt 
- Hulp bij een activiteit van de activiteiten commissie, zoals een uurtje bij de kassa 

zitten bij een klimjungle. 
 
Na één jaar geef je het stokje door een één of twee nieuwe vrijwillige contactpersonen. Kun 
je om wat voor reden geen contactpersoon meer zijn en moet je eerder stoppen? Dan 
regelen we uiteraard een nieuw contactpersoon. We willen de drempel zo laag mogelijk 
houden!  
 
Heb jij tijd om voor één seizoen vrijwillig het contactpersoon te zijn voor jouw groep (of die 
van je kind)? Meld je dan aan via ledenadministratie@kwieksportvereniging.nl of 
info@kwieksportvereniging.nl 
 
Tijdens de vergadering hebben al meerdere leden zich aangeboden als vrijwilliger voor hun 
groep. Benieuwd of jouw groep al een vrijwilliger heeft? Raadpleeg de trainer of neem 
contact op met de ledenadministratie.  
 
Rondvraag 
 

- Vieze zaal? Maak een foto en meld dit bij het bestuur (of bij je contactpersoon, deze 
kan het dan communiceren met het bestuur). Dit kan dan doorgegeven worden aan 
de beheerder. Die gaat er mee aan de slag. Ook als er iets defect of kwijt is.  

 
Er waren verder geen vragen meer. Er werd waardering uitgesproken voor ons bestuur. We 
zijn erg blij dat zij zich hardmaken voor onze vereniging.  
 


