Notulen Algemene Jaarvergadering
Datum:
Locatie:
Adres:
Tijd:
Aanwezig:
Afwezig MK:
Notulen:

Maandag 07-09-2020
SCC ‘t Spectrum
Steeg 9, 5482 WN Schijndel
19.30 uur
21 personen
8 Personen
Chantal Huijberts

1.
Opening / Mededelingen
Welkom op de uitgestelde toch wel wat vreemde jaarvergadering van reumabeweeggroep de Meierij
over het jaar 2019.
In deze jaarvergadering willen we als bestuur verslag doen van het boekjaar 2019 en willen we jullie
informeren over de besluiten die we hebben moeten nemen ten gevolge van het Covid-19 virus in
2020.
2.
Verslag en besluiten jaarvergadering 2019
Het jaarverslag wordt voorgelezen aan de aanwezigen.
Er zijn geen op of aanmerkingen van de aanwezigen en de notulen worden door de jaarvergadering
vastgesteld.
3.
Verslag secretariaat 2019
Ook het secretarieel jaarverslag wordt voorgelezen.
De aanwezigen hebben kunnen constateren dat vragen uit de notulen van de jaarvergadering hierin
beantwoord worden.
Er komen vragen over de situatie in het lopende jaar 2020. De voorzitter gaat daar later in de
vergadering uitgebreid op in.
4.
Financieel Jaarverslag 2019
Onze penningmeester neemt het jaarverslag door met alle aanwezigen.
De penningmeester heeft nog wel het verzoek aan mensen die nog geen automatische
incasso ingevuld hebben om dit alsnog te doen.
Er komen een aantal vragen van de aanwezigen
• De rekening via automatische incasso is bij iemand pas in maart geïncasseerd
hoe kan dit?
Onze penningmeester gaat dit nog even uitzoeken. Ze zal daarop terugkoppeling
geven aan de betreffende persoon.
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Weten we al of de kosten doorlopen van de fysio nu in corona tijd?
De fysio heeft over de maanden dat het zwembad dicht was geen facturen gestuurd.
Wat betekent de post onvoorziene uitgaven, waarom zijn de kosten daar zo hoog?
Dit betreft een terugbetaling van een teveel ontvangen subsidie van Reuma Nederland
De fysio is veel hoger begroot voor 2020 hoe komt dit?
Dit heeft te maken met de 5de groep die we zijn opgestart. Daarnaast hadden we de kosten
van de fysiotherapeuten ook wat ruimer begroot omdat we hadden verwacht dat het tarief
omhoog zou gaan.

5.
Verslag Kascontrole en decharge penningmeester
Tonnie en Paul hebben de kas gecontroleerd en het zag er prima uit.
Ze gaven de penningmeester een compliment dat het zo goed geregeld is. Een boekhouding
overnemen is een hele klus, die niet altijd even makkelijk is.
Beide leden van de kascommissie waren onder de indruk hoe snel en goed onze penningmeester het
op orde heeft.
Er werd 1 foutje geconstateerd, dit is ter plekke met tevredenheid aangepast en uitgelegd. De
boekhouding zag er verder erg duidelijk en professioneel uit.
Applaus voor de penningmeester.
De voorzitter bedankt de kascontrolecommissie voor hun hulp en inzet.
De penningmeester word decharge verleent.
6.
Verkiezing kascontrolecommissie
Er word een nieuwe kascontrolecommissie gekozen.
Hierin zullen plaatnemen: Esther, ze is niet aanwezig op de vergadering maar heeft de
penningmeester persoonlijk laten weten dit op zich te willen nemen.
Tonnie blijft aan als lid van de kascontrolecommissie.
Paul heeft zich wederom ter beschikking gesteld als reserve, mocht een van de kascontroleleden niet
kunnen.
Het bestuur bedankt de leden dat ze deze taak op zich willen nemen.
7.
Bestuursverkiezing:
Er zijn 2 bestuursleden, Leidie Dam en Diny Swiebbe, die aangegeven hadden om hun
bestuursfunctie neer te leggen. Beide hadden hiervoor hun eigen persoonlijke redenen.
Berry heeft voor beide personen een persoonlijk woordje.
Aansluitend krijgen de twee vertrekkende bestuursleden een mooie bos bloemen en een
welverdiend applaus van de aanwezigen.
Bedankt voor jullie inzet en wat jullie voor de vereniging hebben gedaan.
Er ontstaan bij het bestuur na het vertrekken van twee bestuursleden logischerwijs ook twee
vacatures. Er zijn geen aanmeldingen van nieuwe kandidaten hiervoor binnen gekomen.
Het bestuur draagt Astrid Davis voor als nieuw bestuurslid. Zij is al maanden actief binnen het
bestuur.
Helaas moest Astrid vanwege haar nieuwe baan, verstek laten gaan voor de jaarvergadering.
Astrid word door de ledenvergadering aangenomen als nieuw bestuurslid.
Daarnaast is onze voorzitter Berry Dekkers aftredend en herkiesbaar.
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Echter geeft hij er wel een kanttekening bij.
De kans is niet zo groot dat hij de hele termijn (3 jaar) als voorzitter vol maakt. Hij doet het al jaren
met plezier maar gaat volgend jaar met pensioen en dan draagt hij wellicht het stokje aan een ander
over om andere uitdagingen aan te gaan. Natuurlijk zal hij de vereniging niet spreekwoordelijk laten
zwemmen.
Berry wordt door de jaarvergadering wederom aangenomen als voorzitter.
8. a. Voorstel en vaststelling contributie 2020:
De contributie hebben we afgelopen jaar uitgesplitst vanwege diverse voordelen die hieraan
verbonden zijn.
• Mensen met reuma kunnen zich toch aansluiten bij onze vereniging maar hoeven zich niet
perse aan te melden voor een beweegactiviteit.
• Mensen die ons een warm hart toedragen en ons hierin steunen kunnen zo op de hoogte
worden gehouden van wat we doen via bv de nieuwsbrief en thema avonden.
• Ook voor ReumaNederland heeft het voordelen. Een basis lid kunnen we namelijk indienen
bij de aanvraag voor de lumpsum.
Het lidmaatschap is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
Basislidmaatschap € 25,- per jaar. (is verplicht bij het afnemen van een beweegactiviteit)
Water-beweegactiviteit € 150,- per jaar.
Yoga € 135,- voor een blok van 12 lessen.
Een vraag van een van de aanwezigen komt ter sprake.
Mw. is later ingestroomd en heeft een korting gekregen waar ze eigenlijk de uitleg niet goed van
begrijpt. De penningmeester zal contact met Mw. opnemen voor verduidelijking.
De contributie wordt vastgesteld door de vergadering.
b.
Voorstel contributie 2021 handhaving contributie van 2020
Ondanks de vele onduidelijkheden op financieel gebied door Covid-19 vragen we de leden aanwezig
in de vergadering om een handhaving van de contributie zoals vastgesteld in 2020.
De aanwezigen nemen het voorstel voor de handhaving van de contributie voor 2021 aan.
Één van de aanwezige verlaat de vergadering vroegtijdig vanwege persoonlijke verplichtingen.
Er word een korte pauze ingelast waarin iedereen weer van wat drinken wordt voorzien.
9.
Verenigingsnieuws en Plannen voor 2020:
De voorzitter geeft uitleg waarom dat hij de vragen rondom Covid-19 later in de vergadering wilde
uitleggen. Hij wil de zaken chronologisch doorlopen, omdat alles anders door elkaar zou gaan lopen
en dat voor veel onduidelijkheden zou zorgen.
Het bestuur heeft niet stil gezeten de afgelopen periode tijdens de Covid-19.
De voorzitter legt uit wat er gebeurd is de afgelopen maanden.
De data zijn na de jaarvergadering toegevoegd om een wat duidelijker beeldvorming te geven van
wat wanneer heeft plaats gevonden.
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Januari
• In januari durfde we de stap te maken om een 5de groep op te starten, vanwege de grote
belangstelling voor de water beweeggroepen. Daarvoor moesten we natuurlijk meer betalen.
Meer kosten voor het bad en meer kosten voor de fysio.
• Daarnaast durfde we in januari de start te maken met een pilot voor yoga.
Voor deze pilot hadden we om uit de kosten te komen en het “rendabel” te maken een
aantal richtlijnen voor ons zelf.
o Een minimum aantal deelnemers, maar wel een eigen groep speciaal op reuma
gericht.
o Een proef periode, bestaande uit een blok van 12 lessen, die na een periode
herhaald zou worden en daarna geëvalueerd.
Eind Februari / Maart
• Met beiden zijn we gestart en toen kwam Covid-19.
Voor de 5de water groep betekende dit dat er geen nieuwe leden meer instroomden. En dat
at de PR volledig inzakte omdat we “niks” te bieden hadden.
Voor de Yoga geldt een zelfde verhaal. We hadden wel wat mensen maar het aantal groeide
niet. Vanwege Corona zijn er tijdelijk wat online lessen geweest en later in de buitenlucht
weer opgepakt.
Dat Corona geen goede basis is voor deze twee elementen hoeven we jullie niet uit te
leggen.
Een meevaller is wel dat doordat alles dicht ging we hierdoor ook geen betalingen hebben
hoeven te doen. Dit heeft er voor gezorgd dat de schade beperkt is gebleven en een enorme
kostenpost is uitgebleven.
• Echter hebben we wel moeten besluiten om te stoppen met de yoga. Het kostte ons teveel
geld in de pilot doordat er geen nieuwe leden bij kwamen.
We hebben het nog wel op de website staan, echter nu verwijzen we inmiddels naar Zen
Natuurlijk. De verantwoording en de risico’s voor de groep dragen we niet meer. De leden
die zich hadden aangemeld voor de yoga zijn overgenomen door Zen Natuurlijk.
Overigens is het tarief nagenoeg hetzelfde als toen wij het faciliteerden.
Maar corona had niet alleen grote gevolgen voor de twee elementen in opstart.
Ook alle andere activiteiten hebben enorm geleden onder de maatregelen.
•
•
•
•
•
•

Begin Maart word corona meer en meer bekend en worden ook de risico’s schrikbarend
duidelijk. Vanaf de eerste besmettingen in Nederland heeft het bestuur het nieuws gevolgd
en hebben we veel overleg met elkaar gepleegd.
Op 9 maart hebben we besloten tot een tijdelijke stop van de beweeggroepen. We zijn als
bestuur ons gaan beraden of het nog verantwoord was. Het zwembad was nog wel open
maar onder strikte voorwaarden.
Op 10 maart besluiten we onze jaarvergadering uit te stellen tot nader bericht.
Op 11 maart worden alle leden geïnformeerd over een tijdelijke stop van alle
beweegactiviteiten. Ook gaat er een persbericht uit naar de lokale media.
Op 13 maart nam het zwembad eigenlijk de beslissing voor ons door de deuren te sluiten en
alles stil te leggen. Op deze dag werden alle leden opnieuw geïnformeerd.
27 Maart. Hart onder de riem actie. Een attentie in de vorm van een bosje Tulpen en een
brief gaat naar alle leden van onze vereniging.
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Mei
•

•
•
Juni
•
•

Op 22 Mei hebben we een brief naar alle leden gestuurd met daarin de mededeling dat we
bij de langzame heropening van de zwembaden nog geen gebruik zouden maken van het
zwembad. Vanwege de extra maatregelen die nog van toepassing waren spreken we de hoop
en voornemens uit om na de zomervakantie wel te kunnen starten met de beweegroepen.
Financieel gezien heeft de periode dat we geen gebruik hebben gemaakt van het zwembad
door het COVID-19 virus geen consequenties. Het bedrag wat we daar aan kwijt zouden zijn
is niet betaald. Er zijn hiervoor namelijk geen rekeningen ontvangen van de gemeente.
Echter wat wel doorloopt is de KNZB contributie

De zwembaden gingen langzaam aan weer open maar met nog zeer strenge maatregelen.
Op 12 Juni hebben we alle leden een brief gestuurd met daarin de uitleg dat we met de
geldende maatregelen nog niet verantwoord open konden gaan. Een beslissing die we
genomen hebben op adviezen van ReumaNederland, Reumatologen, het RIVM en de
gemeente.
Het zwembad draaide op dat moment zonder douches, wc, kleedkamer enz.

Juli
•

Op 7 juli kunnen we jullie allemaal melden dat het zeker is dat we na de zomervakantie gaan
starten met de water beweeggroepen. Dit op basis van het dan versoepelde beleid.

Augustus
• Ruim een week voor alles weer zou gaan starten hebben we nog contact gehad met de
gemeente omtrent de maatregelen en of het verantwoord genoeg was om op te starten.
Langzaam aan liepen de besmettingen weer her en der op en werden alweer activiteiten
stilgelegd. Maar daaruit bleek dat er geen reden was om niet door te gaan.
• Maandag 24 augustus hebben we nog een bestuursvergadering gehad. Ook toen was er geen
reden om de zaak stil te leggen., ondanks de toch weer aangescherpte RIVM maatregelen.
• Dinsdag 25 augustus. De eerste groep start weer met bewegen in water. Echter, aangekomen
bij het zwembad blijken zaken er heel anders aan toe te gaan dan wij hadden vernomen. De
maatregelen waren in het weekend daarvoor weer aangescherpt.
•

Wij als bestuur stonden op dat moment voor een enorm moeilijk te nemen besluit. Gaan we
op deze basis wel door met het aanbieden van de water beweeggroepen, is het verantwoord
genoeg of gaan we toch besluiten tot het stilleggen van de activiteiten.
Na uitvoerig overleg hebben we t besloten tot het met onmiddellijke ingang stoppen van de
water beweeggroepen. De gezondheid van onze leden stond voor op, we wilden geen enkel
risico op gezondheidsklachten nemen. We hebben direct de avondgroep van die dag
afgebeld en er ging een mail met uitleg naar alle leden toe.

•

We zijn tot dit besluit gekomen omdat de maatregelen in het zwembad veel omslachtiger zijn
dan we hadden verwacht.
o Men moet buiten wachten en natuurlijk op 1,5 meter.
Dit is nu nog goed te doen omdat het droog is maar wat bij regenachtig weer……
o Er moet een corona “verantwoordelijke” worden aangewezen.
o Er is de standaard verplichte gezondheid check die gedaan wordt door de corona
verantwoordelijke. Bij twijfel stuurt deze de persoon terug naar huis.
Kunnen wij deze verantwoording nemen?
o De zwemkleding moet je thuis al aan doen.
o Van buiten ga je in de kantine je schoenen wisselen en kleding uitdoen.
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Alle kleding moet in een tas, maar je kan geen gebruik maken van het tassenrek
en/of kluisjes.
o Na zwemmen mag je max 1 min afspoelen zonder gebruik van zeep/shampoo.
o Alleen omkleden in de grote kleedruimtes op 1,5 meter afstand. klopt dit of zijn de
gewone kleedcabines ook open??
o Geen gebruik van de föhns.
o Buiten het bad altijd 1,5 meter afstand.
o De corona verantwoordelijke screent dus vooraf de mensen maar houdt in het bad
ook in de gaten dat er niemand ziek wordt.
o Er moet een lijst met aanwezigen bijgehouden worden met naam en
telefoonnummer door de corona verantwoordelijke.
De regels werden de vrijdag voor de start van de water beweeggroepen weer scherper
aangetrokken door de gemeente. We werden hier echter niet van op de hoogte gebracht.
We hebben ons in het besluit heel goed gerealiseerd dat we het niet voor iedereen goed
kunnen doen. Echter hebben we naar eer en geweten dit besluit genomen.
We zijn voorzichtig. Zowel met jullie gezondheid, maar ook met betrekking tot de financiën.
We willen geen grote pot geld, maar wel een gezonde vereniging die het beste met iedereen
voor heeft. We hebben vorig jaar al een contributie verlaging gedaan. Zelfs de hoop gehad
dit jaar dat ook te doen. Echter toen kwam corona.

De financiële kant van het verhaal
We begrijpen dat er veel vragen zijn rondom de betaalde contributie. Maar niemand heeft door het
Covid-19 virus kunnen bewegen zoals we hadden gehoopt.
Laten we voorop stellen dat wij als bestuur echt niet uit zijn op een bovenmatig gevulde clubkas.
Zoals we dan ook veelvuldig hebben gecommuniceerd willen wij als bestuur echt tot een
tegemoetkoming komen.
In die tegemoetkoming hebben we rekening te houden met de volgende facetten.
• De gemeente heeft in een extra Webinar tijdens de intelligente lockdown een lezing gegeven
over contributies en de vragen over de teruggave daarvan.
o Juridisch was dat heel duidelijk. Geef geen geld terug tenzij het expliciet in de
statuten staat.
o We zijn geen zorgaanbieders dus No show No pay gaat niet op voor ons als
vereniging.
o We weten nog niet welke rekeningen er toch nog gaan komen.
De KNZB contributie moeten we wel gewoon betalen.
De zwembadhuur en bedragen aan de fysio tijdens de intelligente lockdown hoeven
niet betaald te worden.
Echter is nog onduidelijk hoe ze omgaan met de periode daarna. Naar alle
waarschijnlijkheid zal dit ook geen financiële consequenties hebben maar we houden
hier wel rekening mee. En zo ja, hoeveel moeten we dan betalen ? De gemeente
loopt zelf ook veel inkomsten mis.
o Ook de lumpsum van Reuma Nederland is nog onduidelijk. Ook Reuma Nederland is
door het Covid-19 enorm getroffen. Zo is een grote bron van inkomen, de collecte
week in maart, niet doorgegaan.
o Kortom we weten nog niet exact wat onze reserves zijn. Deze zullen eerst in kaart
gebracht moeten worden aan het einde van het jaar om te kijken wat de
compensatie gaat worden.
o Daarnaast moeten we ook meteen nadenken over het komend jaar. Als iedereen aan
het einde van het jaar stopt hebben we geen vereniging meer. Ook deze zorgen
hebben wij als bestuur.
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Er komt echt een compensatie. Waarschijnlijk zal deze in de vorm van een
mindering op de contributie voor volgend jaar zijn. . Maar daar hebben we dus nog
geen 100% duidelijkheid in. Het streven is echter wel om deze voor het einde van het
jaar helder te hebben

En nu….
Toch weer gestopt…
Maar wat is er toch wel mogelijk.
We hebben op 25 augustus besloten om toch weer te stoppen. Echter hebben we hierna vele opties
om toch wat aan te kunnen bieden besproken.
Eerlijk gezegd weten we niet zo goed wat we er mee aan moeten. Duidelijk is dat iedereen heel graag
wil beginnen met de water beweeggroepen. Zowel leden als bestuur.
Ook zijn er veel mensen die vanwege hun reuma juist nu echt weer toe zijn aan bewegen omdat het
niks doen alleen verslechtering met zich meebrengt.
Een aantal ideeën die de revue gepasseerd zijn:
• Het toch opstarten van alle groepen
o De kans is groot dat de groepen maar half vol komen. Dat betekent wel volledige
kosten en weinig inkomsten.
o De compensatie komt dan voor iedereen te vervallen. Omdat we wel volle bak alles
moet betalen.
o De kans dat je dus veel leden benadeeld is ook hier groot.
• Toch opstarten met alle groepen maar dan gespreid laten komen
o Dus leden om de week laten bewegen.
o Je betaalt dan verhoudingsgewijs dubbele contributie ten opzichte van je
beweegmomenten.
• Starten met 1 wel wat kleinere groep van max 20 personen, uitbreiden naar meer groepen
bij meer animo
o Hierop inschrijven.
o Geen aanspraak meer op de compensatie die voor leden die niet starten wel
doorloopt. Ook niet bij een latere keuze om toch te stoppen.
o Misschien niet de juiste tijd voor de leden. De kans dat je daardoor leden nog niet
kunt bieden wat je wil is groot.
• Een enquête eruit doen om te vragen wat de leden graag zelf willen.
o Onze ervaring leert dat op mails, brieven en nieuwsbrieven weinig tot geen reactie
gegeven word.
o Vaak worden de mails, brieven en nieuwsbrieven niet of maar half gelezen.
o Bekijk de opkomst van deze vergadering en het is een goede afspiegeling hoeveel
reacties er binnen komen.
o Dit zorgt ervoor dat we het geen goed middel vonden om dergelijk moeilijk besluit,
wat zo gevoelig ligt, te maken.
En met al deze mogelijkheden in het achterhoofd houdende:
• Dat het aantal besmettingen nog steeds verder oploopt.
• Het snotterseizoen begint weer te komen. Wie laat je wel toe en wie stuur je (misschien
onterecht) weg.
• De maatregelen kunnen per week aangescherpt worden.
• De maatregelen zijn vaak nog eens per gemeente of per zwembad verschillend.
• Het feit dat wij als reuma patiënten in de risico groep vallen. Natuurlijk de een wat meer dan
de ander. Maar we willen niet op ons geweten hebben dat iemand door te komen bewegen
bij ons, juist daar besmet raakt.
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Na deze uitleg zijn er verschillende vragen naar voren gekomen:
• Moeten we nu ondanks dat we nu stop staan het bad betalen.
o We weten dat nog niet precies. Het vermoeden is dat dit ons minder tot niks kost.
Mede doordat het zwembad hun eigen doelgroepen ook nog niet heeft opgestart.
Daarnaast is het voor de gemeente en het bad net als voor ons een bijzondere
situatie waarin er wederzijds begrip is voor de situatie. Maar zoals eerder
aangegeven, we weten niets zeker en moeten overal rekening mee houden.
• Is het niet te overwegen om een enquête naar de leden uit te doen.
o In de lijst van overwogen mogelijkheden is het antwoord wat gegeven werd in de
vergadering opgenomen. Dit vanwege het duidelijker leesbaar maken van deze
notulen.
• De laatste brief van 25 augustus is voor verschillende mensen toch niet geheel duidelijk
geweest. Vooral wat betreft motivatie om te stoppen.
o Wij als bestuur vinden het vervelend dat deze toch niet zo goed overgekomen is als
de bedoeling was. We hebben de uitleg zoals hierboven beschreven gegeven.
Gelukkig was het voor de aanwezige leden nu wel veel duidelijker.
o We hebben die brief echter in een tijdsbestek van een paar uur zo goed mogelijk
proberen te formuleren. Bij onduidelijkheden laat het ons aub weten. Op de
betreffende mail hebben we in totaal 8 personen gereageerd, waarvan 3 graag
hadden gestart. Een groot aantal mensen van de dinsdag avond groep die gebeld zijn
gaven ook aan door te willen, maar het besluit wel goed te begrijpen.
• Jullie als bestuur hoeven niet alle verantwoording op je te nemen. De mensen hebben ook
hun eigen verantwoordelijkheid.
o Helemaal mee eens maar wij zijn wel degene die worden aangesproken op het
eventueel niet naleven van de regels die zijn opgelegd.
• Mensen willen graag bewegen en dat kan nu niet.
o Mensen kunnen ook op eigen gelegenheid zelf gaan zwemmen. We zijn ons als
bestuur wel degelijk van bewust dat dit voor sommige mensen niet mogelijk is
vanwege de extra kosten die daar bij kunnen komen.
Het blijft een lastig punt we hebben jullie echt gehoord. We nemen het ook echt mee in de volgende
bestuursvergadering maar het is en blijft een beslissing die voor niemand de gewenste uitkomst
heeft.
Na deze uitleg zijn we teruggekeerd naar de “gewone agenda”
c.
Lotgenoten contacten / bijeenkomsten
Vanwege het Covid-19 virus staat dit op een laag pitje en zijn er geen activiteiten gerealiseerd dit
jaar.
d.
Thema avonden
Ook deze gaan we even nog niet organiseren vanwege Covid-19 en de maatregelen die daarbij horen.
e.
Wandelen
Voor de vakantie hebben we de leden via de mail en de nieuwsbrief de vraag gesteld of er
belangstelling was voor het wandelen. Daarop kwamen 4 reacties, waarvan er 2 onzeker waren
vanwege gezondheidsklachten. Daardoor werd het besluit hierover over de vakantie getild. Helaas
was er na de hernieuwde oproep nog steeds weinig animo voor. Voorlopig staat dit ook weer op een
laag pitje.
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10.
•

•
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•
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Wat verder ter tafel komt / rondvraag
Niet alle mail komt binnen.
o We hebben de afgelopen weken enorm veel problemen met de mail. Vanwege deze
problemen zijn we ook aan het overstappen naar een andere aanbieder. Hopelijk zijn
daarna alle problemen opgelost.
We krijgen als bestuur complimenten voor wat we allemaal hebben gedaan.
Er komt de vraag of de 5de water beweeggroep eigenlijk wel rendabel is vanwege het wat
lagere eind aantal leden van afgelopen jaar.
o Het ledenaantal fluctueert elk jaar bij het aangaan van een nieuw seizoen. Doordat
we tegenwoordig een boekjaar hebben van januari tot decemberzien we die dip in
december. Echter hebben we op hoogtepunten zelfs een wachtlijst gehad en dat nog
zonder dat we er specifiek media aandacht aan gegeven hadden.
Vanwege de Corona is de 5de groep echter niet rendabel nu. Zonder corona was dit
waarschijnlijk wel goed gekomen.
Als besloten word door de corona om de 5de groep (vrijdag middag 13.00-14.00u) te laten
vallen waar blijven die leden dan
o In goed overleg bieden we iedereen een andere dag/tijd aan. Logisch is wel dat er in
die groep plaats moet zijn. Vooralsnog is dit niet van toepassing overigens.
Is fietsen geen leuke extra activiteit voor de vereniging.
o Dit is zeker het overwegen waard. De persoon die het opperde is bereid om zich daar
voor in te zetten. Het bestuur neemt contact met haar op.
Stel we kunnen dit jaar het zwembad niet meer in. Hoe zit dat dan met de automatische
incasso voor volgend jaar?
o Voor dat deze geïncasseerd wordt hebben we als bestuur meer duidelijkheid aan
jullie gegeven omtrent de compensatie.
Een woord van dank voor de aandacht en het bloemetje aan het begin van de corona.
Is het geen idee om een groeps-app te overwegen?
o De meningen zijn verdeeld, wie beheerd het en hoe hou je tegen dat er van alles op
komt wat er niet op hoort.
o Het bestuur neemt het mee in hun bestuursvergadering.
Kan in brieven bij een opsomming wat meer gewerkt worden met bullet-points zodat het
wat duidelijker en leesbaarder word.
o We gaan hier rekening mee houden.
Is het een idee om de leden bij een eventuele start gefaseerd binnen te laten komen.
o We nemen dit mee in overweging.

11.
Sluiting
Het was een lange vergadering in een moeilijke tijd. Weet dat we jullie leden echt wel hebben
gehoord. We zijn een vereniging met alleen maar vrijwilligers, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje
en hopelijk hebben jullie vertrouwen dat we echt het beste met jullie voor hebben.
Mochten er vragen zijn schroom dan niet contact op te nemen met het bestuur.
Sterker nog, heb je goede ideeën laat het weten of meld je aan als nieuw bestuurslid.
Weet dat je welkom bent.
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