
Algemene ledenvergadering HSV Hardegarijp 
 

Datum: Dinsdag 28 maart 2017 
Locatie:  MFC It Maskelyn te Hurdegaryp 
Afwezig met kennisgeving:  Trijnie Roorda, Nienke Osinga, Wilma Sannes 
 
Aanwezig namens het bestuur:  Ryan Baarsma (voorzitter), Cor Haveman (penningmeester), 
 Marlinda Piek, Kim van den Akker 
 
Aanwezige trainsters:  Roosmarijn Piek, Irene Mink, Janna vd Zee, Annamargré 
 Beerda 
 
Aanwezige leden/ouders van leden: Jolanda Zwart, Jacoba van Eijden, Marloes vd Meulen,  
 Sietske vd Meer 
 

1. Opening 
Ryan opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Iedereen stelt zich voor. 
 

2. Mededelingen  
Susan Jager heeft zich bereid verklaard de kledingvoorraad te willen gaan beheren.  
Monique Osinga is geslaagd voor de jurycursus ritmische gymnastiek. Irene zorgt voor een 
bloemetje voor haar. 
 

3. Bestuurszaken 
Met ingang van seizoen 2017/2018 starten we met een basisgroep. Deze groep is voor 
kinderen tot en met groep 2. Het wordt een les waarin motorische ontwikkeling, plezier, 
dans en gezelligheid voorop staan. Momenteel staat er een vacature uit voor een geschikte 
trainster.  
 

4. Vaststellen notulen jaarvergadering 2015 
Bij punt 3a: het opstellen van de enquête is niet gebeurd, maar is iets wat we nog steeds 
graag willen. Roosmarijn gaat zich hierin verdiepen. 
 
Er is vorig jaar geopperd dat we leden wellicht een vergoeding moeten gaan vragen voor het 
afkopen van vrijwilligerstaken. Omdat afgelopen jaar is gebleken dat we steeds te weinig 
vrijwilligers hebben is het voor het volgende bestuur misschien noodzakelijk dit plan ten 
uitvoer te gaan brengen. 
 

5. Jaarverslag 2016 
a. Er zijn geen opmerkingen over het jaarverslag 
b. Auke Tolsma en Jolanda Zwart hebben geen onregelmatigheden geconstateerd in de 

boekhouding. Het financieel jaarverslag is dan ook door hen als kascommissie 
goedgekeurd. 

c. Jaarrekening penningmeester: er is in 2016 een behoorlijk verlies gedraaid. De 
selectiegroepen zijn momenteel verreweg het duurste, onder meer door de kortingen 
die daarop worden gegeven. Het is belangrijk dat we wat financiële ruimte houden. De 
vereniging staat er nog goed voor maar dat moet ook zo blijven. 

d. Kascommissie voor volgend jaar: Ryan Baarsma en Kim van den Akker 
 

 
 



6. Contributie 
Om de vereniging financieel gezond te houden hebben we een voorstel voor 
contributiewijziging gedaan. In het kort komt het erop neer dat de kortingspercentages voor 
meerdere trainingsuren vervallen of wijzigen en dat de algemene contributie met 3% wordt 
verhoogd. Op dit moment geldt voor het 2e lesuur een korting van 35% en voor het 3e en 4e 
lesuur een korting van 50%. Dit wordt voor het 2e lesuur 0% en voor het 3e en 4e lesuur 25%.  
 
Na stemming wordt dit voorstel unaniem aangenomen. 
 

7. Verkiezing bestuursleden 
Aftredend en niet herkiesbaar: Ryan Baarsma en Kim van den Akker 
Voorgedragen en unaniem gekozen: Marlinda Piek en Sietske van der Meer. Welkom! 
Irene Mink geeft aan ook wel wat te willen betekenen voor het bestuur, ze gaat dit 
bespreken met Marlinda. 

 
8. Rondvraag 

Marloes vd Meulen vraagt of er een mogelijkheid is eens (of regelmatig) een onderlinge 
turnwedstrijd te organiseren met omliggende verenigingen.  
Ritmische gymnastiek heeft in het verleden ook wel eens onderlinge wedstrijden 
georganiseerd en dat is inderdaad leuk. Voorwaarde hiervoor is wel dat er een 
contactpersoon turnen is en dat er voldoende vrijwilligers zijn om zoiets van de grond te 
krijgen. We gaan hiernaar kijken. 
 

9. Sluiting 
Ryan sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid. 
 


