V.V.S.I.
vrouwensport voorburg
Voorburg, 7 december 2020
Het bestuur van de V.V.S.I. heeft na raadpleging van de leden besloten om in
verband met de Corona de 38e Algemene Ledenvergadering via e-mail te laten
plaatsen.

De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening
In onze vooraankondiging hebben wij u geïnformeerd deze vergadering per
e-mail te organiseren. Omdat het een bijzondere situatie is vanwege de
coronacrisis is het voor ons ook zoeken hoe we de ALV kunnen houden.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Net als zoveel andere verenigingen hebben wij ook moeten schipperen en
zoeken naar de juiste manier van les geven / faciliteren zonder uw gezondheid
in gevaar te brengen.
Tijdens de gedwongen sluiting hebben wij de trainers gedeeltelijk
gecompenseerd.
De sluitingsdata 2020/2021 staan op de website vermeld en worden hier ook
nog vermeld:
Kerstvakantie van 19-12-2020 t/m 3-1-2021
Pasen 4 en 5 april 2021
Koningsdag 27 april 2021
Hemelvaart 13 mei 2021 de dag erna de vrijdag 14 mei 2021 is ook geen les
Pinksteren 23 en 24 mei 2021
Zomervakantie 17 juli 2021 t/m 29 augustus 2021.
Binnen het bestuur heeft geen wijziging plaats gevonden. Mocht u interesse
hebben deel uit te willen maken van het bestuur dan kunt u dit kenbaar
maken.
Ideeënbus:
1. Vraag: Voorkeur les op maandag om 09:30 uur starten?
Antwoord: Vanwege werk van trainer is het niet mogelijk later te starten.
2. Vraag: Sinterklaas in elke groep vieren?
Antwoord: Nee, alleen wanneer de les op 5 december valt.

3. Vraag: Is het leuk in de zomer een boot-camp te organiseren?
Antwoord: Dat is niet haalbaar voor iedereen.
4. Vraag: Alle sporters in januari een enveloppe met 20 flyers geven om in
hun straat in de brievenbus te stoppen?
Antwoord: Goed idee! Wij willen ons niet opdringen en doen het alleen als
sporters erom vragen.
5. Vraag: Strippenkaart te knippen zodat je niet meer de datum op de kaart
hoeft te zetten?
Antwoord: Voor ons is het een kleine moeite om de datum te noteren.
3. Verslag van de algemene ledenvergadering van 24 april 2019
zie: www.vrouwensportvoorburg.nl (V.V.S.I.)
Punt 3: Het abonnementsgeld gaan we nog niet verhogen.
Op 31 augustus 2019 hebben wij deel genomen aan het Cultureel
Zomerfestival met een standje met een aantal leden.
Het was een zeer geslaagde dag.
*) Wij gaan (nog) niet over met de invoering om de strippenkaarten via internet
te betalen.
Punt 5: Aanbevelingen kascommissie
- Advies om maximaal € 100 - € 150 als wisselgeld in kas te houden.
Is overgenomen.
-

Advies om de onkosten zoveel mogelijk via de bank te laten lopen i.p.v. via
de kas.
Is 50/50 overgenomen.

-

Advies Strippenkaart per bank betalen.
Niet overgenomen. Zie hierboven*).

Punt 6: Een extra yogales in de avond is op dit moment niet te realiseren.
4. Financieel jaaroverzicht 2019 en begroting voor 2020
Zie bijlage. (op 6-12 verstuurd).
5. Verslag en verkiezing van de kascommissie
Marijke Groenendaal en Corintha Apon hebben in week 49 de financiële
stukken goedgekeurd.
Besluit is aangenomen. Het bestuur wordt bedankt voor het
gevoerde beleid in 2019 en voor alle goede zorgen over het afgelopen jaar.
De kascommissie heeft nog een presentje als dank van ons tegoed.

De nieuwe kascommissie voor 2021 bestaat uit Madeleine Horst en Marijke
Groenendaal.
6. Rondvraag
Marijke Groenendaal:
‘En ik roep nu alvast voor de rondvraag van de ALV dat ik het geweldig vind
dat het bestuur zich steeds maar weer inzet voor de club. Gezien de stijgende
cijfers en de nieuwe mensen die we op de dinsdag hebben, werpt jullie werk
vruchten af.
Zeker het afgelopen jaar, met overleg over de corona-maatregelen en het
geregel over alle gemiste avonden, hebben jullie mijn niet-aflatende
bewondering gescoord.
En ook voor Cherida een dik compliment voor het enthousiasme waarmee zij
de lessen geeft’.
Corintha Apon:
‘Allereerst complimenten voor het hele bestuur voor het leiden van de
sportclub in dit turbulente jaar. Ik ben heel blij dat we, tussen de lockdowns
door, konden blijven sporten. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat onze club
bestaansrecht heeft en het is heel fijn dat er mensen zijn die tijd willen
investeren in deze mooie club, dank daarvoor’.
Reacties en/ of vragen naar aanleiding van de ALV via e-mail.
Cherna Niels:
Vraag:
In het begin was een dubbele zaal mogelijk en kon je je superveilig voelen.
Was het niet mogelijk dat voort te zetten op de woensdagochtend?
Wat zijn de extra kosten? En was het niet mogelijk die kosten aan de
gemeente te vragen. Wat mij betreft vind ik 25 mensen toch een menigte.
Al ben ik niet meer geweest bij de 2e lockdown, ik heb mijn lidmaatschap voor
2021 al voldaan en hoop op betere tijden voor de hele club!
Antwoord:
Wij hebben voordat de lessen weer konden starten eind augustus al aan
Sportfondsen gevraagd of wij de zaal erbij konden krijgen zonder extra kosten.
Hierop hebben wij helaas een negatief antwoord ontvangen.
Volgens onze berekening is 1/3 zaal groot genoeg voor het aantal sporters op
alle dagen. Met de norm van 10 m2 per sporter kunnen/mogen er ruim 40
personen sporten in dit gedeelte.
Uiteraard is iedereen vrij om een keuze te maken wel of niet te komen
sporten.

Vraag 2:
Hoe staat het met de ventilatie van de zaal? Ik vernam dat woensdag ochtend
de zaal gelucht wordt door de nooduitgang en doortocht naar de ingang. Ook
dat is met de koude van de laatste tijd een reden niet te komen in verband met
nek blessure. De zaal op zich is al koel genoeg.
Antwoord:
Toen er na de intelligente lockdown weer gesport mocht worden, hebben wij
van Sportfondsen vernomen dat beide zalen qua ventilatie goedgekeurd zijn.
Als extra doorluchting zetten wij op verzoek van deelnemers de nooduitgang
open. Wanneer het echt te koud wordt zal in onderling overleg de deur
gesloten worden.
Nel Jenezon:
Hartelijk dank voor de mail met vergaderstukken voor de ALV.
Ik heb geen vragen. Wel een woord van dank aan het bestuur dat erin
geslaagd is om voor de yogales een grotere ruimte te huren, zodat wij met
voldoende afstand tussen onze matjes de lessen op donderdagmorgen
kunnen volgen!
7. Sluiting
Hartelijk dank voor uw reacties, vragen, en positieve berichten.
Wij wensen u en familie fijne dagen in goede gezondheid toe en tot ziens!
Bestuur V.V.S.I.

