
 
 

 
 
Verslag (concept) algemene ledenvergadering (ALV) WAAG 18 maart 2019: 
 
Aanwezig: Ad Kapteijns, Sijmen Vedder, P.A. Sluys, Henk Tamming, Leonard Pricken, Wim 
van Diermen, Martha Bloemberg, Raymond van der Wijngaart, Maaike de Wit, Martin Laport, 
Diny van Beek, Piet en Frits Noordhuis (later), Bram van den Ende 

 
1. Opening en mededelingen;  

Er is bericht van verhindering van Chris Jansen, Ingrid Huibers, Loes Laport; Ad 
Kapteijns meldt de afwezigheid van enkele vrijwilligers van de dinsdaggroep.  
 

2. Goedkeuren notulen algemene ledenvergadering 19 maart 2018. De notulen worden 
goedgekeurd  
 

3. Behandeling openstaande punten vorige algemene ledenvergadering 

• Bijscholing: er is een vragenlijst uitgezet bij alle groepen; inventarisatie moet 

nog worden afgerond en de verwachting is dat er dit jaar iets zal worden 

georganiseerd; 

• Toekomst tennis: wordt later besproken bij inhoudelijk jaarverslag; 

• Tafeltennis groep en sportmix: diverse acties geweest maar zonder resultaat; 

• WAAG flyer: is gereed en ligt klaar om mee te nemen. 

• Vertrouwenscontactpersoon: er zijn vergaande plannen om tot een afspraak 

te komen; deze zullen in maart/april bekend worden gemaakt. 

 
4. Verkiezing van leden van het bestuur 

Naam functie Huidige 
termijn 

Jaar van 
aftreden/herverkiezing 

Ellen Baardman algemeen 2 de 2020 

Raymond v.d.Wijngaart* ledenadm. 1 ste 2020 

Bram v.d. Ende voorzitter 3 de 2021 

Wim van Diermen penningmeester 1 ste 2021 

Loes Laport algemeen 1 ste 2021 

vacatures    

• Raymond was eerder bestuurslid van 2006-2009 
Er zijn geen mutaties in het bestuur; de 2 vacatures blijken moeilijk te vervullen. 
 

5. Bespreken inhoudelijk jaarverslag 
Het is verheugend dat het aantal leden weer iets hoger ligt dan vorig jaar. Op het 
punt privacy en veiligheid licht Raymond de ondernomen AVG acties nog eens toe, 
met name rond de privacy policy. Voor wat betreft de vrijwilligersovereenkomst 
nieuwe stijl zal komend jaar extra inspanning worden gedaan om ook de huidige 
vrijwilligers de nieuwe versie te laten tekenen. 
Over de tenniskosten is vorig jaar op de ALV door Martin Laport de vraag gesteld 
naar de kosten en de legitimering om een sport door een betaalde trainer te laten 
begeleiden. Het bestuur is daar het afgelopen jaar actief mee bezig geweest. Vooraf 



is het doel gesteld om de begeleiding van het tennis meer door vrijwilligers te laten 
plaatsvinden. Met (vrijwilligers van) Keltenwoud zou die verandering kunnen worden 
gemaakt. Dit zal op korte termijn in overleg met de verschillende partijen duidelijk 
moeten worden. Het concrete effect zal dan vanaf september 2019  moeten blijken. 
De vergadering discussieert over de termijn van de verandering en eventuele 
alternatieven als dit toch niet kan worden gerealiseerd. Als alternatief wordt genoemd 
het zelf (WAAG) aantrekken van vrijwilligers. Er is ook het alternatief om de  
tennisgroep van WAAG naar Keltenwoud te verhuizen, dus weg bij WAAG.  Er is 
verder onvrede met de wijze van factureren en het zakelijk contract.  
Het is belangrijk is om de continuïteit van het tennis en de groep (plezier en 
ontwikkeling) in het oog te houden. Dat vraagt om een zorgvuldige aanpak. Het is niet 
realistisch in een week even iets te regelen. Het bestuur zal met betrokkenen over de 
voortgang communiceren en bij eventuele keuzes zo nodig advies inwinnen.  
 

6. Bespreken financieel jaarverslag  

• Toelichting Wim van Diermen;  

Resultaten: Het resultaat over 2018 overtreft in positieve zin de begroting. 

Begroot was een positief resultaat van € 1.305, terwijl een resultaat van € 1.939 

werd gerealiseerd. 

Dit werd veroorzaakt door het feit dat de baten hoger waren dan begroot. Dit gold 

zowel voor de contributie inkomsten – als gevolg van een toename in het aantal 

leden) , als voor de subsidies en de donatiebijdragen. 

De kosten overschreden eveneens de begroting, maar minder dan de baten. Bij 

de kosten zien we vooral een toename van de Organisatiekosten. Zoals de 

specificatie van de Organisatiekosten laat zien gold dit vooral voor de posten PR-

Gewaagd/Website en Administratie- en bankkosten.   

De toename van de kosten wordt vooral veroorzaakt door het feit dat Gewaagd in 

2018 vaker is verschenen dan in 2017. Dit leidt zowel tot hogere kosten van 

“Gewaagd” als van de bezorgkosten ervan, die zijn opgenomen onder 

“Administratiekosten”. In de begroting was uitgegaan van de situatie in 2017. 

Balans: De post debiteuren is t.o.v. 2017 sterk gedaald, omdat alle achterstallige 

contributie in 2018 is binnengekomen. 

• Verslag kascommissie: Sijmen doet namens de kascommissie die behalve uit 
hem ook uit Paul Hettinga bestaat, verslag. De commissie constateert dat het 
financieel verslag een getrouw beeld van de werkelijkheid geeft. Er zijn 2 
kanttekeningen te maken: de eerste is al verwoord bij de discussie over het 
tennis; de tweede betreft de financiële buffer die nu of nog eerder bij verdere 
toename een risico kan vormen bij subsidiegevers. Deze opmerkingen zullen 
door het bestuur in een eerstvolgende bijeenkomst worden besproken. 

• Oordeel ALV: de ALV stelt het financieel verslag conform vast en verleent de 
kascommissie onder dankzegging decharge. 
 

7. Verkiezing kascommissie 2019 (bestuursleden zijn uitgesloten) 
Uit de aanwezigen meldt Sijmen zich ook voor volgend jaar als commissielid aan. De 
vergadering benoemt hem graag. Een tweede kandidaat zal worden gezocht. Vanuit 
het bestuur wordt de mogelijkheid onderzocht om vanuit WAAG deel te nemen aan 
een scholing voor kascommissieleden. De uitkomst wordt uiteraard direct gemeld bij 
de betrokkenen. 
 

8. Goedkeuring begroting 2019/ 2020 (website) 

• Toelichting bestuur; Wim van Diermen licht de principes toe die zijn 
gehanteerd bij het opstellen van de begroting voor dit en volgend jaar. In grote 
lijnen is uitgegaan van continuïteit in ledenaantal, subsidies en verplichtingen. 



Verwachte trendmatige ontwikkelingen zijn verwerkt. Er is nadrukkelijk geen 
rekening gehouden met schoksgewijze wijzigingen in de activiteiten zoals te 
verwachten bij het tennis en ook mogelijk bij de Sportmix. 

• Oordeel ALV : De ALV neemt de begroting met de gegeven toelichting over. 
 

9. Voornemens 2019: sommige voornemens zijn al nader ingevuld tijdens de ALV maar 
het doel blijft veel mensen met een beperking in beweging houden en krijgen; 
inspanning plegen om de sportmix op maandag te behouden, Contacten met 
gemeenten en belangrijke partijen te onderhouden en uit te breiden. 
 

10. Jubilarissen (12,5 en 25 jaar); geen 
 

11. Wat verder ter tafel komt 

• Maaike vraagt naar het in beeld brengen van de leden (deelnemers en 

vrijwilligers) als het gaat om toestemming om foto’s te nemen en voor 

bekendheid te gebruiken 

• Martha doet de suggestie het verschijnen van de papieren Gewaagd te 

beperken en  te vervangen door bijvoorbeeld 2 keer per jaar uit te brengen 

mooi uitgevoerde compacte folders met nieuwsfeiten (glossy’s). 

 
12. Sluiting 


