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1. Opening door de voorzitter en accorderen van de notulen van de algemene 

ledenvergadering van 7 april 2014 

 

Voorzitter Wim Steegs heet alle aanwezigen van harte welkom. 

 

Afgemeld: Ton Leeuw, Piet Hermans, Jos Korsten, Nancy Feij, Jolanda Houben, Mien 

Niessen-Thijssen, Lilian v/d Eertwegh. 

 

De voorzitter neemt de notulen van de vorige ledenvergadering door. Er zijn geen 

inhoudelijke op- en/of aanmerkingen. 

 

De notulen worden geaccordeerd met dank aan de secretaris, Inge Crienen. 

Verder zijn er geen vragen of opmerkingen naar aanleiding van het verslag. 

 

 

2. Toelichting op het jaarverslag 2014 en een vooruitblik op het jaar 2015 

 

Toelichting jaarverslag 2014: 

Zoals gebruikelijk is ook dit jaar het jaarverslag samengesteld uit verslagen welke door 

de verschillende commissies zijn opgesteld. 

 

Algemeen: 

Er zijn geen wijzigingen in de samenstelling van het Bestuur geweest. 

Het ledenaantal blijft zo rond de 150 leden schommelen. 

De voorzitter geeft de belangrijkste punten weer waaraan het afgelopen jaar vanuit het 

Bestuur en de TC gewerkt is en/of dit jaar nog gewerkt gaat worden. 

 

Tussen vier Venlose gymnastiekverenigingen (Olympia Blerick, Leonidas Tegelen, Sparta 

Venlo en Volharding Hout-Blerick) bestaat al enkele jaren een bestuurlijk en technisch 

overleg. 

 

Het technisch overleg wordt met name gevoerd door de TC. Het doel van het bestuurlijk 

overleg, waarin de voorzitters van de vier verenigingen zitting hebben, is:  

a. het opzetten van een zo breed mogelijk samenwerkingsverband op 

bestuurlijk/organisatorisch niveau. De verenigingen blijven daarbij hun eigen 

identiteit behouden. 

b. Het opzetten van een permanente sportaccommodatie voor wedstrijdturn(st)ers/ 

talenten. 

 

Het opzetten van een permanente sportaccommodatie voor de vier verenigingen is 

intussen afgeblazen. Uit een business-case, uitgevoerd door het Sportbedrijf van de 

Gemeente Venlo, blijkt dat een eigen turnhal in de Boekend financieel niet haalbaar is. 

De besturen van de vier verenigingen hebben daarop besloten om zelf nog eens te 

bekijken of alternatieve locaties misschien wel haalbaar zijn. Het gemeentelijk 

Sportbedrijf heeft hierbij ook haar steun toegezegd. 
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Sponsoractie Benders Plusmarkt 

Verenigingen kunnen extra inkomsten vergaren door deel te nemen aan de sponsoractie 

bij PLUS Benders, supermarkt in Blerick. Volharding heeft zich ook aangemeld als 

deelnemer van deze sponsoractie. De klant ontvangt bij iedere € 5,- besteding bij PLUS 

Benders gratis één sponsorzegel t.w.v. € 0,05. Wekelijks zijn er producten die recht 

geven op extra sponsorzegels. Bij iedere volle kaart van 20 zegels ontvangt de 

vereniging € 1,-. 

De actie loopt tot mei 2015. Inmiddels heeft Volharding al een flink bedrag ontvangen. 

 

Onderscheiding Wies Heuvelmans-Rutten 

Tijdens onze jaarlijkse vrijwilligersavond in november 2014 werd Wies Heuvelmans 

verrast met een koninklijke onderscheiding. Dit voor het vele werk dat Wies in bijna 60 

jaar voor Volharding heeft verricht. De onderscheiding werd uitgereikt door 

burgemeester Antoine Scholten. 

 

Fair Play Award 

Volharding is in 2014 samen met de zusterverenigingen Olympia, Leonidas en Sparta 

door de Gemeente Venlo genomineerd voor de Fair Play Award. De uitslag werd bekend 

gemaakt op 28 november in Domani. Helaas zijn wij buiten deze prijs gevallen. 

De winnaar was “Venlo Verbroedert”. Deze groep bestaat uit vijftien plaatselijke 

voetbalclubs die samenwerken in een poging de waarden sportiviteit en respect te 

verhogen. 

 

Free-running 

Binnen de vereniging bestaat de behoefte om het aanbod aantrekkelijker te maken voor 

meerdere groepen, bijv. voor jongens. Bij free-running in de zaal is de insteek hetzelfde 

als bij free-running in de buitenlucht: het zich van A naar B verplaatsen door 

verschillende obstakels te trotseren. Er wordt momenteel onderzocht wat de 

mogelijkheden zijn en welke consequenties dit heeft voor o.a. het materiaal. 

 

Huishoudelijk reglement 

Het heeft enige tijd geduurd, maar per 1 januari jongstleden is het huishoudelijk 

reglement gereed. Het vervangt het “Groene boekje” dat daarvoor vele jaren gebruikt is. 

Het huishoudelijk reglement is opgezet als een losbladig systeem, waardoor mutaties, 

aanvullingen e.d. snel per bladzijde te doen zijn. 

 

Beleidsplan 

Afgelopen jaar is beloofd om het beleidsplan in 2014 gereed te hebben. Dit is niet gelukt. 

We zijn er wel volop mee bezig en hopen dat het voor de zomer rond is. 

 

Heren-veteranen 

Per 1 januari jongstleden hebben we afscheid genomen van Martin Baeten, leider van de 

heren-veteranen. Martin was meer dan 25 jaar leider van de veteranen. Het afscheid 

heeft op een gepaste wijze plaatsgevonden. Om diverse redenen is het ledenaantal sterk 

teruggelopen en alle pogingen om er nieuwe leden bij te krijgen zijn tot nu toe 

vruchteloos gebleken. Ook een samenwerking met Olympia Blerick, met name voor 

volleybal, zijn op niets uitgelopen. We blijven de veteranengym promoten. 

 

Overige activiteiten: 

 De collecte Sporters voor Sporters was ook vorig jaar weer een succes, met dank aan 

alle vrijwilligers. 

 Traditiegetrouw ontvangen alle leden van Volharding op hun verjaardag een 

verjaardagskaart van Volharding. Dit wordt al vele jaren verzorgd door Sjaak 

Knippenberg, waarvoor onze hartelijke dank. 

 Ook de Kienavond was in 2014 weer een groot succes. Er waren weer meer dan 

honderd belangstellenden. De Kienavond vindt steeds plaats op de eerste vrijdag van 

november. 

  



     

                                                                      

 

  3  

Afscheid 

Zoals Wim Steegs afgelopen jaar al heeft aangegeven stopt hij in 2015 definitief als 

voorzitter van onze vereniging. Hij is dan 8 jaar voorzitter geweest waarvan 2 jaar als 

ad-interim. Hij heeft dit als een bijzonder fijne periode ervaren en vindt dat een 

verjonging wel op zijn plaats is. Hij wenst zijn opvolger veel succes en uiteraard is hij 

altijd bereid hem, indien nodig, van advies te dienen. 

Verder wil hij zijn collega-bestuursleden bedanken die het hem mogelijk gemaakt hebben 

om op deze manier de afgelopen jaren te kunnen functioneren. Hetzelfde geldt voor de 

commissies: de TC, de OPC, de recreatieve commissie en de PR. Zij vervullen een 

belangrijke rol in het succes van Volharding. Ook dank aan alle vrijwilligers, leden en 

financiële ondersteuners die de vereniging een warm hart toedragen. 

Wim zal in ieder geval, zolang zijn gezondheid dit toelaat, als vrijwilliger deelnemen aan 

het ophalen van oud papier. 

 

Jaarverslag TC: 

Voor de toelichting op het jaarverslag van de Technische Commissie (TC) geeft de 

voorzitter het woord aan Marian Rutten. Zij licht de belangrijkste punten uit het 

jaarverslag toe. 

 

Jaarverslag OPC: 

Vervolgens licht Piërre Saris de activiteiten van de Oud Papier Commissie (OPC) toe. 

 

Jaarverslag PR: 

Mark Bon geeft een korte toelichting namens de PR-commissie. 

Mark geeft aan dat hij het fijn zou vinden als mensen met ideeën komen voor 

verbeteringen, fouten etc. ten aanzien van de website. Commentaar is altijd welkom. 

 

 

3. Financieel verslag door de penningmeester 

 

De penningmeester Christien Hermans licht het financieel jaarverslag over 2014 toe. 

 

 

4. Verslag van de kascontrolecommissie over het jaar 2014 

 

De heren Wiel Rouleaux en Mark Bon hebben dit jaar de kascontrole uitgevoerd; de heer 

Jos Korsten was helaas verhinderd. Wiel Rouleaux geeft aan dat wederom alles prima in 

orde bleek te zijn en dat we blij kunnen zijn met zo’n accurate penningmeester. 

Namens de kascontrole-commissie stelt Wiel Rouleaux voor de penningmeester te 

dechargeren. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

 

 

5. Verkiezing van de kascontrolecommissie voor het jaar 2015 

 

Dit jaar is Jos Korsten verplicht af te treden voor de kascontrolecommissie. Wiel 

Rouleaux en Mark Bon blijven aan. Mary Receveur wordt bereid gevonden toe te treden 

tot de kascommissie van 2015. De voorzitter bedankt Jos Korsten voor bewezen 

diensten. 

 

 

6. Behandeling van de begroting voor het jaar 2015 door de penningmeester 

 

De penningmeester neemt de begroting door en geeft daar waar nodig een toelichting.  

Zij geeft aan dat we intussen meer dan een jaar met de automatische incasso’s voor de 

contributies werken en dat dit heel goed bevalt. Intussen betaalt ongeveer 98% van de 

leden per automatische incasso, hetgeen leidt tot veel minder administratieve 

handelingen dan voorheen. 

De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde begroting. 
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7. Vaststelling van de contributie voor het jaar 2016 

 

De voorzitter stelt voor de contributie voor het komende jaar wederom niet te verhogen. 

 

 

  CONTRIBUTIE 2016 per lid    1 uur    2 uur   3 uur 

Junioren t/m 15 jaar € 60,00 € 90,00 € 120,00 

Senioren vanaf 16 jaar € 92,00 € 138,00  € 184,00  

 

De voorzitter licht dit voorstel toe. We hebben nog steeds voldoende reserves waardoor 

er op dit moment geen reden is om de contributie te verhogen. Het ophalen van oud 

papier zorgt nog steeds voor goede inkomsten voor de vereniging. Indien deze 

opbrengsten in de toekomst onverhoops (gedeeltelijk) wegvallen, dan kunnen we de 

contributie alsnog geleidelijk aan verhogen. Ten opzichte van andere verenigingen zitten 

we nog steeds laag in de contributie. 

 

Ook de contributie voor steunende leden blijft € 10,00. 

Het voorstel is natuurlijk accoord. 

 

 

8. Verkiezing van bestuursleden 

 

Christien Hermans en Piërre Saris zijn periodiek aftredend en herkiesbaar. 

De vergadering is accoord met de herkiezing van beide bestuursleden. 

Vanuit de vereniging zijn geen nieuwe bestuurskandidaten naar voren gebracht. 

Het bestuur stelt de volgende kandidaat voor: Rob Legué als opvolger van Wim Steegs 

(voorzitter). Rob stelt zichzelf kort voor aan de aanwezigen. De vergadering is accoord 

met de verkiezing van de nieuwe voorzitter. 

 

 

9. Huldiging van de jubilarissen 

 

In totaal zijn er dit jaar 7 jubilarissen: 

 

Mevrouw M. Niessen-Thijssen, 50 jaar (steunend lid) 

De heer J. Bastiaens, 12½ jaar (steunend lid) 

De heer W. Dirkx, 12½ jaar (actief lid) 

Mevrouw R. Aerts-Idink, 12½ jaar (actief lid) 

Mevrouw M. Meijer-Smeets, 12½ jaar (actief lid) 

Mevrouw R Sanders-Jacobs, 12½ jaar (actief lid) 

Mevrouw I. Crienen-Sevens, 12½ jaar (bestuurslid) 

 

Zij ontvangen uit handen van de voorzitter de verenigingsspeld plus natuurlijk de 

bijbehorende bloemen. Van harte gefeliciteerd! 

Mevrouw M. Niessen-Thijssen is helaas verhinderd; zij zal de bloemen en de bondsspeld 

alsnog ontvangen. 

 

Piërre Saris richt nog een bedankwoordje tot Wim Steegs namens het bestuur. 

Hij geeft de belangrijkste speerpunten aan waaraan Wim de afgelopen 8 jaar heeft 

gewerkt. 
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10. Rondvraag 

 

 Wim Steegs wil iedereen nogmaals bedanken voor de fijne samenwerking en 

wenst Rob Legué veel succes in zijn nieuwe taak. 

 

 

11. Afsluiting door de voorzitter 

 

Om 21.50 uur wordt de vergadering gesloten door de nieuwe voorzitter onder het genot 

van een hapje en een drankje. De voorzitter dankt alle aanwezigen en geeft aan dat hij 

onder de indruk is van het aantal aanwezigen in de vergadering (gezien het aantal 

leden). Dit heeft hij nog niet eerder meegemaakt. 

 

 

 


