
Notulen Algemene Ledenvergadering 27 sept 2021 

_______________________________________ 
 

 

1. Opening van de vergadering en accorderen van de notulen van de Algemene 

Ledenvergadering van 9 november 2020 

 

De secretaris Inge Crienen heet alle aanwezigen van harte welkom op de 92e 

ledenvergadering van Volharding. 

Zij zal de vergadering voorzitten, aangezien de vereniging helaas nog steeds formeel 

géén voorzitter heeft. 

 

Afgemeld: Mark Bon, Ton Leeuw, Wilmy Vannisselroij, Ellen van Kester 

 

De secretaris neemt de notulen van de vorige ledenvergadering door. 

Er zijn geen inhoudelijke op- en/of aanmerkingen naar aanleiding van het verslag. 

De notulen worden geaccordeerd. 

 

 

2. Toelichting op het jaarverslag 2020 en een (vooruit)blik op het jaar 2021 

 

Toelichting jaarverslag 2020: 

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

de verschillende commissies zijn opgesteld. 

 

Jaarverslag TC: 

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

secretaris het woord aan Jolanda Houben. 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: 

Barry van Heijster geeft een korte toelichting op het jaarverslag van de PR-commissie. 

 

 

3. Samenwerking met HBSV 

 

Het bestuur geeft aan dat het op dit moment onderzoek doet naar de mogelijkheden tot 

samenwerking met HBSV (=Hout Blerickse Sport Vereniging). Namens de Gemeente 

Venlo is Henri Elbersen aanwezig om dit toe te lichten. 

Het voorstel is om beide verenigingen praktisch samen te voegen, waarbij GV Volharding 

een zelfstandige afdeling wordt binnen HBSV, naast voetbal en korfbal. Dit biedt voor 

beide verenigingen voordelen: 

 Uitbreiding sportaanbod onder paraplu HBSV 

 Doel als Omni-vereniging: Sport en spel voor iedereen van 0 tot 95 jaar 

 Toename leden-aantal = schaalvoordeel: PR, activiteiten, horeca, sponsoren, 

bestuur / beleid, grotere impact als gesprekspartner met Gemeente Venlo 

 Continuïteit sportaanbod blijft gewaarborgd voor de Hout-Blerickse gemeenschap 

 

Voor Volharding biedt dit nog de volgende bijkomende voordelen: 

 Steeds moeilijker om voldoende vrijwilligers te vinden 

 Steeds meer regelgeving (privacy wet, Veilig Sport Klimaat, WBTR, wijziging 

subsidiebeleid Gemeente Venlo) 
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 Gebruik complex HBSV 

 Leiding werven (meer connecties / netwerk) 

 

De Gemeente Venlo ondersteunt de samenwerking en biedt haar hulp waar nodig. 

 

Indien de leden van beide verenigingen (middels de Algemene Ledenvergadering) 

instemmen met het onderzoek zullen verdere gesprekken tussen beide verenigingen 

worden ingepland. Onderdeel daarvan is het boekenonderzoek naar de financiële situatie 

van beide verenigingen. Bij een positief vervolg zal het definitieve voorstel worden 

voorgelegd aan de leden ter goedkeuring. 

De aanwezige leden zijn akkoord om de samenwerking verder te onderzoeken. 

 

 

4. Financieel verslag door de penningmeester 

 

De penningmeester Lies Driessen licht het financieel jaarverslag over 2020 toe. 

 

 

5. Verslag van de kascontrolecommissie over het jaar 2020 

 

Loek Trienes, Hans Crienen en Angelie Klep (bij afwezigheid van Jolanda Houben) hebben 

dit jaar de kascontrole uitgevoerd. Zij geven aan dat (wederom) alles perfect in orde 

bleek te zijn. 

Namens de kascontrole-commissie stellen zij voor de penningmeester te dechargeren. De 

vergadering gaat hiermee akkoord. 

 

 

6. Verkiezing van de kascontrolecommissie voor het jaar 2021 

 

Hans Crienen en Jolanda Houben blijven aan als lid van de kascontrolecommissie voor 

2021. Inge van Heijster wordt bereid gevonden toe te treden tot de commissie. De 

secretaris bedankt de commissie voor bewezen diensten. 

 

 

7. Behandeling van de begroting voor het jaar 2021 door de penningmeester 

 

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

De secretaris bedankt Lies en de vergadering gaat akkoord met de voorgestelde 

begroting. 

 

 

8. Vaststelling van de contributie voor het jaar 2022 

 

De penningmeester stelt voor de contributie voor het komende jaar als volgt vast te 

stellen: 

 

Gymnastiek/dansen/aerobics/zumba: 

Jeugdleden t/m 15 jaar: contributie 2022 €  95,- per jaar 

Leden vanaf 16 jaar: contributie 2022 € 135,- per jaar  

 

Turnen (één leseenheid = 1½ uur): 

Jeugdleden t/m 15 jaar: contributie 2022 € 142,50 per jaar 

Leden vanaf 16 jaar: contributie 2022 € 202,50 per jaar  

 

Turnen +groep (4 uur per week): 

Jeugdleden t/m 15 jaar: contributie 2022 € 460,- per jaar 

Leden vanaf 16 jaar: contributie 2022 € 620,- per jaar  
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De contributie voor steunende leden blijft € 10,00. 

 

De penningmeester licht dit voorstel toe. De leden zijn akkoord met het voorstel. 

 

 

9. Verkiezing van bestuursleden 

 

Piërre Saris en Mark Bon zijn dit jaar periodiek aftredend; zij hebben zich beiden 

herkiesbaar gesteld. 

 

Vanuit de vereniging zijn er geen nieuwe bestuurskandidaten naar voren gebracht. 

De leden zijn akkoord met de herkiezing van Piërre en Mark. 

 

 

10. Huldiging van de jubilarissen 

 

Er zijn dit jaar 5 jubilarissen, waarbij ook de jubilarissen van het afgelopen jaar worden 

meegenomen (uitgesteld vanwege Covid-19): 

 

Ton Leeuw    70 jaar (ere)lid 

Wies Heuvelmans   65 jaar (ere)lid 

Jacqueline Titulaer   50 jaar lid 

Wilmy Vannisselroij   40 jaar lid 

Elly van Mullekom   12½ jaar lid 

 

De aanwezige jubilarissen ontvangen uit handen van de secretaris de KNGU- of 

verenigingsspeld plus natuurlijk de bijbehorende bloemen. Van harte gefeliciteerd! 

 

 

11. Rondvraag 

 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

 

 

12. Afsluiting 

 

Om 22.30 uur wordt de vergadering gesloten. De secretaris dankt alle aanwezigen. 

 

 

 


