
 

 

1 
Sportclub PAREJA  
P.a. Secretariaat  
Koolzaad 25 
5988 JK Helden 
 

Algemene Ledenvergadering 

Datum: 19 september 2018, 20.00 uur 

Locatie: Kerkeböske 

Afmeldingen: Linda Berkers, Hermine Tillemans, Sammy-Jo Peeters 

Aanwezig: Femke, Leonie, Judith, Daniëlle, Maarten, Daan, Angelique, Carla, Mar-
loes, Marjon, Chantal, Arien, Miriam, Ellen, Linda, Joyce, Nicole, Louis, Henri, Pe-
ter, Liesbeth, Maud, Danny, Yvonne, Jozien, Steffie, Vera, Sharon, Ruth, Loes, Pe-
tri, Henriette, Ernie, Jessie, Michelle en Anja 

  

Verslag 

1. Welkom 

 
Daan heet iedereen welkom 

Hij bedankt iedereen voor de inzet en het vele werk dat is verzet de afgelopen tijd om te ko-

men tot waar we nu staan met onze nieuwe vereniging Pareja. Veel mensen hebben heel 

veel werk verzet en daarvoor bedankt hij iedereen. Er is nu veel werk door de samenvoeging 

en we hopen op niet al te lange termijn in een rustiger vaarwater te komen. 

 

2. Begroting en vaststellen contributie 2018/2019 

                
Judith geeft als penningmeester een toelichting op de begroting en de samenstelling van de 

contributie. 
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AGENDA 

Prognose resultaat 2018/2019

Inkomsten:

Contributies 115.000
Subsidie gemeente 13.000
Oud papier/bloemenactie 6.000
Sponsoren 3.000
Overigen (Clubkas/Jumbo/Rabo ed) 10.000

Totaal inkomsten.  147.000  

2. BEGROTING

Prognose resultaat 2018/2019

Uitgaven:

Huur 60.000
Leiding en vrijwilligersvergoedingen 68.000
KNGU 16.000
Wedstrijden/materialen/onderhoud 10.000
Overigen (opleiding/vergaderingen ed) 10.000

Totaal inkomsten 164.000

TE KORT   17.000

2. BEGROTING
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Begroting, uitgaven: de huur stijgt met 3% als gevolg van wijziging BTW en verhoging van de 

huren. 7 mensen die meer dan 5 uur les geven, gaan we verlonen. Daarnaast ontvangen we 

minder subsidies van de gemeente. 

 

 
Het bestuur wil het financiële tekort niet volledig op de leden verhalen , middels contributie-

verhogingen, want beide verenigingen waren relatief vermogend. Daarom hebben we als be-

stuur het voorstel om de contributie jaarlijks trapsgewijs (indien nodig) te verhogen. Zodat 

we op termijn kostendekkend zijn. Tevens doen we mee aan acties om extra inkomsten te 

genereren. 

 

Vraag: wat wordt er gedaan met halve uren: boven de 2 uren worden de halve uren naar bo-

ven afgerond. Dus bij 3,5 uur sporten wordt 4 uur in rekening gebracht. 

 

Vraag: het is wel een gigantische stijging van contributie: hoe kan dat? 

Antw: er zijn veel minder leden dan verwacht (was 825 zijn er 625) en er zijn meer kosten zo-

als bijvoorbeeld de huurverhoging bij de Piushallen, maar ook de extra kosten voor het verlo-

nen van de 7 medewerkers. 

Het verschil voor de voormalige leden van GV Concordia is groter dan voor de leden van 

voormalig SSS Helden.  

Het bestuur heeft besloten, mede om de extra lasten te spreiden, de incassofrequentie aan 

te passen van 2 jaarlijks naar een gespreide betaling van 5 termijnen. 

 

Vraag: hoe zit het met de contributie voor de leiding 

Antw: de leiding  die sport betaalt dit jaar 50%. Volgend jaar zal volledig contributie betaald 

moeten worden door de sportleiding. 

 

Vraag/opmerking: er wordt gevraagd om dat geharrewar over de halve uren in de toekomst 

niet meer te hebben. 

Antw: daar zal voor gezorgd worden. 

 

Voorstel vaststelling contributie:  

Louis Litjens onthoudt zich van stemming 

Contributie 2018/2019

1 uur 2 uur 3 uur 4 uur 5 uur
Uurtarief 125 80 60 40 40
Cumulatief 125 205 265 305 345

Aangepaste tarieven:
Freerun/turnbasics ed 125 50 50 40
Peuter en kleutergym 110
Wandelen t/m 60 90
Wandelen 61 en ouder 75

2. VASTSTELLEN CONTRIBUTIE
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De Algemene ledenvergadering stemt in met de het contributievoorstel. 

 

3. Organisatiestructuur en vacatures 

       
Gerty ligt het organogram toe. Op de site staat het ook vermeld en kun je het vergroten als 

het niet leesbaar is.  Benoemt alle taken van de bestuursleden met daarbij de subcategorie. 

Tevens de aanspreekpunten per subcategorie met de daarbij horende mailadressen die aan-

gemaakt zijn. 

 

Vacatures:  

Gerty vraagt aan de ledenvergadering dat als je zelf, of als je iemand kent, die interesse heeft 

om werk te doen voor Pareja, meldt je dan. Want we kunnen altijd mensen gebruiken en 

vaak is het ook fijn om een klus met twee of meerdere mensen te doen.  

 

Vraag: wordt dit ook aan nieuwe leden gevraagd of ze zelf of de ouders interesse hebben om 

iets te doen voor de vereniging. 

Daar wordt aan toegevoegd de vraag of er nog iets is gedaan met dat leden iets moeten 

meewerken aan bepaalde taken. 

Antw: de activiteiten commissie buigt zich daar nog over: voorkeur heeft het om alle taken 

op basis van vrijwilligheid op te lossen. 

Het organiseren van het ophalen van het oud papier wordt voorlopig gedaan door de oud-

voorzitter van SSS, Gerard Jacobs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ORGANISATIESTRUCTUUR 3. ORGANISATIESTRUCTUUR

Rol en mail Naam Terugkoppeling naar Naam en evt. mail

Voorzitter

voorzitter@sportclubpareja.nl

Daan Berkers sponsorcommissie

vertrouwenspersonen

Contacten externen

Secretaris

info@sportclubpareja.nl

Carla Duijf

Penningmeester

penningmeester@sportclubparej

a.nl

Judith Verboeket ledenadministratie Yvonne Theeuwen

ledenadministratie@sportclubpareja.nl

Loonadministratie Leonie Steeghs

uren@sportclubpareja.nl

Lid

turnen@sportclubpareja.nl

Maarten Bos facilitair

Lid

sport@sportclubpareja.nl

Marjon Janssen en 

Linda Berkers

Turnen & trampoline springen Maarten Bos

Freerun Danny Wullems

Dansen Chantal Nijssen

Bewegen voor volwassenen Ernie Smits

Peuter- en kleutergym Ernie Smits

Lid

communicatie@sportclubpareja,n

Marloes Knaapen Communicatie en PR

Lid

avro@sportclubpareja.nl

Gerty van Loon Activiteiten ??

activiteiten@sportclubpareja.nl

Vrijwilligers Marlon Korsten

vrijwilligers@sportclubpareja.nl

Opleidingen Jessie Fleuren

opleidingen@sportclubpareja.nl
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4. AVG (algemene verordening gegevensbescherming) 

 
25 mei is AVG van kracht. Pareja is daarvoor gecertificeerd en het is de bedoeling dat we dit 

certificaat behouden in de toekomst. Als voorbeeld wordt genoemd het mailen naar de ou-

ders; gebruik daarvoor de BCC knop in je mailbox.  

Bij nieuwe leden wordt het AVG onderdeel standaard benoemd en geregeld via de aanmel-

dingsprocedure. 

Voor bestaande leden gaat er in de loop van november een brief de deur uit om toestem-

ming te vragen voor de diverse onderdelen en we bekijken nog hoe dat het handigste rond-

gestuurd kan worden. Er wordt de suggestie gedaan om via digimembers de mailing te doen. 

Ook wordt de suggestie gedaan om te kijken hoe het bij BS de Liaan is gedaan dat werkte 

prima. Bij nieuwe leden geeft Yvonne, die de ledenadministratie verzorgd, dit door aan de 

leiding. Evt. geen akkoord AVG worden door haar ook doorgegeven aan het bestuur. 

 

5. Reglementen  

 
 

1. Huishoudelijk reglement (HHR) 

Daan bedankt Jessie voor het werk. Het Huishoudelijk reglement is de vertaalslag 

van de statuten. 

2. Algemene Sporttechnische Voorwaarden 

Daan bedankt Pien voor het verrichte werk op dit onderdeel. 

De praktische zaken die we met elkaar afspreken als vereniging. 

Lidmaatschap en groepsindeling, trainingen, wedstrijden, kleding, veiligheid, de 

wijze van aan- en afmelden. 

• Privacy policy staat op website

• Nieuwe leden:

• Geregeld via aanmelden

• Bestaande leden:

• November een brief die actief moet worden teruggestuurd

4. AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)

• Huishoudelijk reglement (HHR)
• Vertaling van de statuten

• Taken en bevoegdheden van de leden en het bestuur

• Algemene Sporttechnische Voorwaarden (ASV)
• Lidmaatschap en groepsindeling

• Trainingen

• Wedstrijden

• Kleding

• Veiligheid

• Aan- en afmelden

• Website: 2 weken

5. REGLEMENTEN
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Beide documenten staan op de site en er kan nog 14 dagen op gereageerd worden. 

Vervolgens zal een paars boekje gemaakt worden, in dat boekje zullen alle afspraken 

komen te staan die voor leiding en leden van sportclub Pareja van belang zijn. 

 

 

6. Rondvraag en sluiting 

 

Vraag: krijgt leiding een vest van de vereniging? 

Antwoord: daar komt binnenkort duidelijkheid over.    

 

Vraag: mogen mailadressen op de site en in deze presentatie komen 

Antw: leiding stuur de mails met de adressen in bcc 

 

Opmerkingen vanuit het bestuur: 

• Vertrouwens personen: Peter van Loon en Fieke Arnoldussen 

• Verlonen: het is een kostbare exercitie maar we vinden als bestuur dat we het goed 

moeten regelen, op een (fiscaal) juiste manier. 

 

Vraag: Hoe gaat het dan met het onderling ruilen. 

Antw: de vervanger gaat de uren schrijven 

 

Vraag: hulpleiding hoe zit het daar dan mee met vervanging bij de lessen. 

Antw: daar komen we nog op terug. 

 

Vraag: hoe is de uitbetaling per maand of per kwartaal 

Antw: de uitbetaling gebeurt per maand. Bij niet tijdig aanleveren van het declaratieformu-

lier, vindt de betaling de volgende maand plaats. 

 

Vraag: hoe gaat het met de uren van augustus 

Antw: die moeten bij september worden geschreven. 

 

Sluiting 

Daan sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng. 


