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Verslag (concept) Algemene Ledenvergadering (ALV) WAAG 2020 

 

Actief deelgenomen (zie woord vooraf): Marien Goedhart, Martin Laport, Suzanne 
Stelwagen, Marco Verkerk, Martha Bloemberg, Wilhelmina Wind-Patty, Maaike de Wit, 
Martine van Brakel (ouder van Thomas van Brakel), Chris jansen, Leon jansen, Ad Kapteijns, 
Bettie Nederhoff, Leonardus Pricken, Veronique Gommers, Piet Noordhuis, Margreet Bos, 
Ans Brouwer, Marja Van Aggelen, Leontien Smaling, Lotte Marcus, Sijmen Vedder, Thomas 
Sellmeijer en bestuursleden Loes Laport, Wim van Diermen, Ellen Baardman, Raymond van 
der Wijngaart, Bram van den Ende. 
 

 

Vooraf 
Reeds vroegtijdig in het jaar (28 februari) zijn alle leden uitgenodigd voor deelname aan de reguliere 
ALV en zijn de agenda en bijbehorende stukken op de website openbaar gemaakt. Op 14 maart is een 
bericht uitgegaan dat de ALV vanwege de corona crisis moest worden uitgesteld. Met het verstrijken 
van de tijd en de noodzaak om de ALV over een aantal zaken een besluit te laten nemen, is besloten 
de ALV op een digitale manier te houden: de eerste ronde met de mogelijkheid  om digitaal vragen te 
stellen over de nogmaals aangeboden vergaderstukken (zie agenda) met daarna een tweede ronde 
waarin alle leden geïnformeerd werden over de gestelde vragen met de door het bestuur hierop 
gegeven antwoorden. Vervolgens is de leden in diezelfde tweede ronde, de mogelijkheid geboden 
hun stem uit te brengen op de geagendeerde voorstellen. Natuurlijk heeft dit gevolgen voor dit 
verslag en is opgesteld aan de hand van de volgende punten: 

1. Agenda 
2. De eerste ronde, de vragen en de antwoorden 
3. De tweede ronde, stemming 
4. Tot slot 

 
In plaats van ‘aanwezigen’ zijn in dit verslag de namen opgenomen van leden die actief hebben 
deelgenomen aan de digitale ALV. 
 

1. Agenda 
Door het verplaatsen van de gebruikelijke ALV naar een digitale vorm is besloten alleen de essentiële 

onderwerpen aan de orde te stellen om zodoende de digitale ALV voor zoveel mogelijk leden 

toegankelijk te houden. Voor de digitale ALV zijn 3 onderwerpen opgevoerd die samenhangen met 

het algemeen functioneren en de wettelijke verantwoordingsplicht als Vereniging: de 

bestuurssamenstelling, het financieel jaarverslag 2019 en de begroting 2020/2021 en als derde het 

inhoudelijk jaarverslag. Er is geen kascommissie voor 2021 gekozen en de voornemens voor 2020 zijn 

niet aan de orde geweest. Er is wel aandacht geweest voor de jubilarissen (Maaike en Cato) die in de 

bloemen zijn gezet. 

 



2 
 

2. De eerste ronde, de vragen en de antwoorden 
De uitnodiging voor de eerste ronde is op 22 april per email verstuurd naar alle leden (vrijwilligers en 
deelnemers) waarvan een emailadres bekend is: 135 van 184 waarvan 66% geopend. Tevens was de 
uitnodiging gepubliceerd op de website. Er was een week tijd gegeven om vragen en opmerkingen te 
plaatsen. Ook werd leden de mogelijkheid geboden rechtstreeks contact op te nemen met het 
bestuur. Door de structuur van de digitale ALV is de ruimte die er gebruikelijk is om vragen te stellen 
over andere onderwerpen, beperkt gebleven. Aan de informatieronde hebben 7 personen 
deelgenomen. Hieronder volgen hun vragen en de gegeven antwoorden: 
 
Bestuurssamenstelling 

Vraag: kan over de bestuurssamenstelling worden besloten vóór de decharge van het bestuur? (later 

geagendeerd) 

Antwoord: Het bestuur is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de vergadering  en legt  

verantwoording af voor het in het afgelopen jaar gevoerde beleid. Het besluit tot verandering in de 

bestuurssamenstelling met ingang van het nieuwe verenigingsjaar heeft daar geen invloed op. Het 

besluit tot wijziging in de samenstelling van het bestuur is voorwaarde om die ook  formeel aan te 

laten passen in onze registratie bij de Kamer van Koophandel.  

 

Jaarrekening en begroting 

Vraag (samengevat): over de systematiek van contributies naar sport en leeftijd: hoe zijn de 

inkomsten uit contributie verdeeld en gespreid over het jaar? Zijn de onderlinge verschillen reden 

voor herziening? 

Antwoord: De contributie wordt per kwartaal geïnd. In 2019 liep het aantal leden geleidelijk wat 

terug, van 131 in kwartaal 1 , via 130 on q2, naar 127 in de kwartalen 3 en 4. 

De gemiddelde contributie per lid liep ook wat terug, van 13,90 per maand in q1 naar 12,81 per 

maand in q4. Een daling komt met name voort uit afname van oudere leden. Over heel 2019 bedroeg 

de contributie ( gewogen ) gemiddeld 13,29 per deelnemer. 

 
Vraag: hoeveel vrijwilligers zijn erelid en hoeveel vrijwilligers betalen? 
Antwoord: We hebben 11 ereleden, 35 betalende vrijwilligers. 
 

Vraag: waarom zijn we nog verzekerd bij Gehandicaptensport Nederland als de verzekeringen via de 

gemeenten zijn geregeld? 

Antwoord: we betalen een bepaalde contributie per deelnemer aan de bond. Die contributie is onder 

meer voor een verzekering. Wij ontvangen echter geen nota voor die verzekering, die zit gewoon in 

de contributie. De vrijwilligers zijn zowel via de bond als via de drie gemeenten verzekerd. Noch bij 

de gemeenten noch bij de bond hoeven we daarvoor specifiek te betalen. We sluiten die verzekering 

ook niet zelf af en kunnen die ook niet opzeggen. 

 

Inhoudelijk jaarverslag 

Vraag: waar zien we het contact met de Toekomst terug binnen WAAG/ 

Antwoord: In het verslag wordt de continuïteit van de sportmix in Wageningen onder de kop 

‘activiteiten’ genoemd. De Toekomst speelde eerder een belangrijke rol bij het opzetten van de 

sportmixgroep. De overdracht van de sportmix door de docent van de Toekomst aan  2 WAAG 

vrijwilligers betekent niet dat het contact met de Toekomst is beëindigd. Dit zal in de definitieve tekst 

worden verduidelijkt. 
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Vraag: kunnen we de studieverslagen inzien van de HBO studenten en zijn daar aanbevelingen uit 
voortgekomen? 
Antwoord: studieverslagen worden door de studenten in het kader van hun opleiding opgesteld en 
zijn niet toegankelijk voor ons als vereniging. De groep waar de student de stage volgt, is direct 
betrokken bij de effecten en neemt mogelijke aanbevelingen via de coördinator mee in het 
functioneren van de groep. Deze worden op verzoek en/of  naar eigen inzicht gedeeld met de andere 
groepen binnen de vereniging. 
 

3. Tweede ronde, stemming 
De uitnodiging voor de tweede ronde is op 16 mei per email verstuurd naar dezelfde leden als in de 
eerste ronde; ditmaal geopend door 67%. Ook deze uitnodiging was gepubliceerd op de website. Er 
was een week tijd gegeven om te stemmen. Ook werden leden de mogelijkheid geboden 
rechtstreeks contact op te nemen met het bestuur. 22 leden hebben gestemd. 

 
De volgende besluiten zijn (unaniem) genomen: 

Bestuurssamenstelling: 

• Ellen en Raymond eervol te ontslaan als bestuurslid;  

• Suzanne Stelwagen te benoemen als bestuurslid ledenadministratie.  

• De werving van nieuwe bestuursleden op korte termijn op te pakken. 

Financieel verslag en begroting: 

• instemmen met de opgestelde Jaarrekening 2019 en begroting 2021 

• decharge te verlenen aan het bestuur 

Inhoudelijk verslag 

• instemmen met het inhoudelijk verslag 

 

4. tot slot 
Deze ALV is op een bijzondere manier verlopen. Er is veel informatie via de elektronische weg 
verstuurd. In totaal zijn er meer leden actief geweest bij de onderwerpen van de ALV dan gedurende 
een gebruikelijke ALV. Dat is positief en biedt mogelijk aanknopingspunten voor de volgende ALV. 
Het bestuur zal dat nagaan en peilen welke veranderingen binnen de statuten mogelijk en wenselijk 
zijn. 


