
Notulen Algemene Ledenvergadering 2019 
Zondag 10 november 2019 
Locatie: honkbalvereniging Pirates Herman Bonpad 5, 1067SN Amsterdam 
1530-1700 uur 
 
Aanwezig: 18 personen 
 

1. Opening 
Voorzitter Onno Peer opent de vergadering om 1540 uur en heet iedereen welkom. 
 

2. Vaststellen agenda 
Agenda wordt vastgesteld. 

 
3. Mededelingen 

Mededelingen: ons bereikte het trieste bericht dat erelid Joke de Boer, meervoudig 
Nederlands Kampioene, is overleden. Een paar maanden later overleed haar vader, 
erelid, oud-voorzitter en turntrainer Ed de Boer. 

 
4. Notulen ALV 24/11/2018 

Notulen worden vastgesteld. 
 

5. Jaarverslag 2018-2019 
• Onno bedankt nogmaals de trainsters van wie we afscheid nemen/hebben 

genomen: Kim Evers, Nina Tuinenburg en Christel Grimbergen. 
• Onno geeft aan dat de freerunlessen helaas gestopt moeten worden. 

Ondanks het feit dat we 2 volle lessen hadden, hebben we geen nieuwe 
trainers kunnen vinden na het stoppen van Jorn en Tobias in mei 2019. 
Hiermee raken we 24 leden kwijt. 

• Samenwerking met andere clubs: voor de zaal werkt de samenwerking met 
korfbalvereniging Rohda nog steeds goed (dinsdag/vrijdag). Op donderdag 
hebben we aantal keren zaal kunnen delen met Topsport Basketbal. 
Sanne Kouters geeft balletles bij Turnz en daarvoor in de plaats mogen 2 
gymnasten van de Badhoeve een plek in de zaal. Nicole K vraagt of we deze 
samenwerking kunnen uitbreiden zodat een turntrainer van Turnz les aan 
Badhoeve-gymnasten geeft. 
Philip geeft aan dat Dolfijn ook bij Turnz traint. Misschien een combi 
mogelijk? 
Ronald geeft aan dat samenwerking met andere RG clubs moeilijk blijft (bijv 
TOV).  

• Etteke licht de sportieve prestaties toe met als hoogtepunt de nationale titels 
voor Cheyenne Stoffer en Barbara Galek-Olsthoorn. Het is 40 jaar geleden dat 
GTV de Badhoeve voor het laatst de ‘dubbel’ heeft behaald. 
GTV de Badhoeve is nog steeds de enige club in Nederland die op alle 
niveau’s meedoet en ook op alle niveau’s podiumplaatsen weet te behalen. 
Onze slogan: ‘Sportplezier op maat en op niveau’ zien we terug in het 
lesaanbod en de prestaties. 
 



 
6. Jaarrekening 2018/2019 

Penningmeester Karin Hermans licht het financiële verslag toe. 
Er is weinig contributieachterstand; wel lopen er 2 incasso-zaken. 
Het valt op dat inkomsten door derden achterblijft.  
De penningmeester uit haar zorg over de geringe inkomsten van Sponsorkliks. 
 
De kascommissie bestaande uit Philip Hartog, Sanne Faber en Nicole Kemmink doet 
verslag.  Zij zijn blij dat er opnieuw een (klein) positief bedrag te zien is. 
Zij adviseren om het verenigingsjaar en het boekjaar gelijk te laten lopen ivm de 
overlopende kosten.  
Besluit: boekjaar verschuiven, dus eenmalig een jaar van 13 maanden. 
De kascommissie heeft geen onregelmatigheden ontdekt en vraagt de leden om 
decharge te verlenen aan de penningmeester. 
De vergadering gaat akkoord. 
Onno bedankt de kascommissie voor hun inzet. 
 
Benoemen kascommisie 
De kascommissie is bereid om nog een jaar te blijven zitten. 
 

7. Website 
Ton licht de voortgang van de website toe 
Nieuwe website sinds februari 2019 
Transparant: statuten en HR staan op website 
Ivm AVG moest er een secure website en mailomgeving komen. Alle bestuursleden 
en trainsters hebben een Badhoeve mailadres. Alle leden dienen consent-formulier 
te tekenen. Dit kunnen zij doen via formulier ‘herbevestigen lidmaatschap’ dat op de 
website staat. Op dit moment nog ca 30 leden die het niet hebben ingevuld. 
Aanvragen proeflessen en aanmeldingen gaan ook allemaal via de website. 
 
We willen zoveel mogelijk via de website laten lopen en dit als communicatiemiddel 
gebruiken. Het hele lesrooster staat erop een Google jaarkalender.  
Mededelingen en vacatures staan ook op de website.  
 
Een aantal teksten op de website dient nog gemoderniseerd te worden (zijn 
overgenomen van de oude website). Hiervoor zijn ‘handjes’ nodig. Geinteresseerden 
kunnen zich melden bij Ton. 
 
Bestuur en leden bedanken en complimenteren Ton. 
 

8. Vaststellen HR  
In het kader van de transparantie voor de leden staat Het Huishoudelijk Regelement 
op de website. Het HR is ter kennisname voor de leden, er is geen toestemming 
nodig van de ALV indien er een inhoudelijke wijziging van het HR plaatsvindt. 
 
 
 



 
9. Vacature ledenadministratie 

Ilja Koning heeft na 3 jaar aangegeven te willen stoppen met de ledenadministratie 
van de recreatie. Het bestuur bedankt haar voor haar inzet. 
De ledenadministratie van de selectie wordt door Sandra van Gemert gedaan. Zij 
gaat erover denken of ze ook de recreatie RG er bij wil/kan doen. Hierdoor staat er in 
elk geval nog een vacature open voor de ledenadministratie van de turnafdeling. 
De vacature staat inmiddels op de website. 
 

10. Jubileum 
In november 2020 bestaat GTV de Badhoeve 55 jaar. Op de website wordt een 
prijsvraag uitgezet voor het thema van de jubileumshow die zal plaatsvinden op 
zondag 15 november 2020. 
 

11. Rondvraag 
Sandra vraagt of we weer een kamp willen organiseren. Bestuur zal dit meenemen in 
de volgende bestuursvergadering.  
 
Onno sluit om 1710 uur de vergadering. 


