Notulen Algemene ledenvergadering BeQuick Franeker op 24 juni 2016
Locatie: De Trije
Aanvang: 20.00 uur
Aanwezig van de leiding: Marja Jenema, Kimberly Scheenstra
Afwezig van de leiding: Mireille Boomsma, Annet Kroeger, Dennis Oosterhof, Elsa Lockhorst, Lyanne Zondervan en Kim
Genee.
Aanwezig namens bestuur: Siske Kroeger (interim-penningmeester), Ivan Pakan (voorzitter),
Anne Marie Tolsma( ledenadministratie),
Leden: Sandra Visser-Broersma, Corrie Jellema, Freerkje Jenema-de Boer, Piety Wiersma-Ferwerda, Lucy Jacobs,
Liesbeth Lammers, Erica Attema, Baukje de Vries, Joke van den Berg, Arjanne Jansma, Maarten Dolkens, Roeselinde
Muntingh en Jelly Hoekstra.

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur.
Omdat er in totaal maar 14 leden (en ouders van leden) aanwezig zijn (van de in totaal 260 leden) wordt de
vergadering ook direct weer geschorst door de voorzitter. Ondanks dat kiest het aanwezige bestuur er toch voor om de
vergadering te vervolgen. Een volgende keer zal dit bij zo’n lage opkomst niet worden gedaan.

2. Notulen algemene ledenvergadering CGV BeQuick Franeker op 8 december 2015
Opmerkingen: Kimberly geeft aan dat zij in de notulen bij de activiteiten commissie staat maar dat is niet correct.
Verder zijn er geen op of aanmerkingen.

3. Overzicht afgelopen half jaar 2016
Januari
• Elsa start met lesgeven turnen selectie.
• Kim gaat recreatie turnen geven
• Er wordt hard geoefend voor de Disney show tijdens lessen. Organisatie en vrijwilligers druk zijn bezig met
voorbereidingen.
• Digimembers (administratieve systeem) wordt aangepast zodat er per maand geïncasseerd kan worden. Door
een aantal problemen in het systeem iets verlaat maar inmiddels wordt er per maand geïncasseerd.
• 9 januari Fun wedstrijd recreatie.
• 16 januari wedstrijd RG C+ D en wedstrijden Jazz individueel.
• 23 januari wedstrijd turnen senioren
• 29 januari Arjanne Jansma wordt sporter van het jaar en de springploeg 3 in de categorie jeugd.
• 30 en 31 januari wedstrijden RG.
• 30 januari Disney Show. Wat was dat geweldig. Alle disciplines deden mee. Heel veel publiek. Niet zo’n leuk
einde maar we hebben het geld terug gekregen van de verzekering. Veel bedrijven hebben gesponsord.
Februari
• Start van de Poisz actie. Er zijn heel veel muntjes verzameld. Kelly Marit Lyanne
• 6 februari Jazz dance wordt 2e op het FK
• 14 februari RG wedstrijden en turnen wedstrijdgroep 5
• 20 februari RG wedstrijden met heel veel meiden, mixteam springen eerste plaatsing en wedstrijd plaatsing
turnen groep 2 en 3
• Kim neemt afscheid van selectiemeisjes. Annet en Erik als assistent nemen lessen over

Maart
•
•
•
•
April
•
•

•

4 april wedstrijd RG niveau B
14 april kinderen van CBS de Korendrager heeft samen met de senioren van de 55+ fitgroep een leuke gymles
gehad.
15 april Sponsor gala. Gelukkig kon iedereen die tijdens de sponsordag heeft geholpen mee want Jelly had
vier extra kaarten gewonnen. Er is een prachtig bedrag van 1357 euro opgehaald.
16 april wedstrijd RG. 5 meiden en 1 duo geplaatst voor NK

•
•
•
•
•

2 mei plaatsing turnen groep 5. Twee meiden door naar FK
8 mei RG Den Bosch. Arjanne door naar NK in Ahoy
27 mei samen met Marja Jenema een aantal ouderen mee naar de Senioren Masterdag van de KNGU
28 mei NK groepen RG een tweede en 5 plek. beide groepen gaan naar Ahoy
28 mei FK turnen. 4 meiden. Helaas geen podiumplaatsen

•

In de maand juni heeft Marja een aantal introductie lessen gegeven aan kinderen uit groep 1 en 2 van
verschillende basisscholen. Dit wordt goed ontvangen en levert al nieuwe gymmertjes op voor onze
kweekvijver
4 juni NK RG B niveau. Eerste keer voor Seraya .
4 juni NK springen. 2 x eerste en 1 x derde
6 juni nieuwe balken
11 juni FK RG niveau C in de Trije georganiseerd door BeQuick
11 juni FK turnen groep 5. Mirre 3e plaats
24 juni ALV
25 en 26 juni AHOY Rotterdam Wedstrijden RG en Springen senioren team

•

Mei

Juni

12 maart is de dag van Bequick bij de Poiesz. Vrijwilligers zoeken blijft moeilijk maar het is toch een goede dag
geweest met maar liefst een dagopbrengst van 3300 munten.
12 maart plaatsingswedstrijden RG D en C. Verzekerd van Ahoy
19 maart wedstrijd turnen groep 2 & 3. Vier meiden door naar FK
20 maart RG wedstrijd A

•
•
•
•
•
•
•

Juli en augustus
• 2 juli Dansspektakel Show your move in Harmonie
• 9 juli buurtfeest Stitselplak in Franeker met tumblingbaan
• Adverteren in van Wad tot Stad voor kleutergym (wordt vergoed door gemeente Franeker, Franeker Actief)
• Overige advertenties om lid te worden van BeQuick in het nieuwe schooljaar.
• 22 t/m 24 augustus turnkamp in Olderbekoop
Na de vakantie
•
1 oktober start grote clubactie
Door het slechte weer was er helaas geen demonstratie springen tijdens koningsdag.

4. Ingekomen stukken
•
•
•
•
•
•

Lyanne Zondervan stop na de vakantie met lesgeven op woensdag. De lessen op woensdag zullen
overgenomen worden door Arjanne Jansma.
Mireille stopt wegens persoonlijke problemen helemaal met lesgeven. Op dit moment is er nog geen
vervanging maar er zijn al wel contacten gelegd. Het is alleen heel moeilijk om goed gekwalificeerd personeel
te zoeken in de gymwereld.
Kimberly wil graag uitbreiden met een half uur op woensdag omdat ze op wedstrijden nog te weinig kunnen
omdat ze te weinig trainen per week. Dit wordt meegnomen bij het maken van de roosters in de
zomervakantie.
Optisport heeft een verzoek ingediend om een nieuw rooster te ontvangen.
De Skûle heeft een verzoek voor medewerking aan de Skûle winterfair ingediend. Hier wordt nog over
getwijfeld door BeQuick omdat de samenwerking bij de sinterklaas Flashmob niet vlekkeloos verlopen is.
Er is een vraag binnengekomen wat RG volgend jaar gaat doen. Hier kunnen we (nog) niet op reageren omdat
er geen trainsters van RG bij de vergadering aanwezig zijn.

5. Financiële stand van zaken door Siske Kroeger
Helaas heeft de Christa Steensma wegens privé omstandigheden er voor gekozen haar functie als penningmeester op
16 juni neer te leggen. Aangezien dit zeer kort voor de algemene vergadering is gedaan is er helaas geen tijd geweest
om een complete jaarrekening te maken. Gelukkig heeft Siske Kroeger zich ditmaal als interim penningmeester
opgeworpen en heeft in de korte tijd die hij had een financieel overzicht gemaakt. Hulde daarvoor.
Liquiditeit 2015

Activa

Passiva

Banksaldo

30-6-2015

Achterstand huur/Optisport

30-6-2015

€ 8.165,00

Overige achterstanden

30-6-2015

€ 3.135,00

Lening KNGU spiegels

30-6-2015

€ 4.500,00

Nog te vorderen contributie*

30-6-2015

Financiële positie

30-6-2015

Liquiditeit 2016

€ 771,65

€ 4.300,00
-€ 11.300,00

Activia

Passiva

Banksaldo

22-6-2016

€ 10.754,78

Achterstand huur/Optisport

22-6-2016

Overige achterstanden

22-6-2016

€0

Lening KNGU spiegels

22-6-2016

€ 3.600,00

Nog te vorderen contributie*

22-6-2016

€ 3.216,44

Financiële positie

22-6-2016

+€ 6.432,82

€ 3.938,40

*Nog te vorderen contributie 2016 per onderdeel
Ritmisch gym
Free running
Conditie ouderen
Turnen
Kleuter gym
Totaal openstaande contributie!!

€ 1.709,48
€ 715,14
€ 344,84
€ 267,98
€ 179,00
€ 3.216,44

Bovenstaande gegevens zijn op basis van de lopende rekening opgesteld.
2015 is gebaseerd op de aangeleverde gegevens oud bestuur.
Het inschrijfgeld voor de wedstrijden is nog niet meegenomen in bovenstaand overzicht.
Gerealiseerd:
Hok Be Quick:
Herstel balken:

gesponsord door familie Silligato
gefinancierd door gemeente

Nog te realiseren:
Nieuwe springtrampoline investering € 2500,00
Gezien de successen op de diverse NK en FK’s is de belangstelling voor het onderdeel springen gegroeid. Als Be Quick
verder wil gaan in de huidige euforie van prestaties is een goede trampoline noodzakelijk. De huidige trampoline is

ondanks goedkeuren van Janssen Fritsen vorige maand kapot gegaan. Gelukkig zonder ongelukken. Er is een subsidie
aanvraag gedaan voor een nieuwe trampoline.
Nieuwe wieltjes voor de balk
Na de kerstwedstrijden georganiseerd door de oud trainsters van Be Quick zijn de wieltjes voor de balken helaas
verdwenen.
In het seizoen 2015- 2016 is afscheid genomen van een aantal oud trainsters.
Hierover is veel overleg geweest met de trainsters en Sport Fryslan ( de werkgever.)
Aangezien een tweetal dames te veel salaris hebben ontvangen voor de werkzaamheden die werden verricht door
beide dames de onderhandelingen stroef verliepen heeft mevrouw M. Brouwer haar ontslag aangeboden en deze is
geaccepteerd door het ad-interim bestuur. Mevrouw M. Hiemstra stuurde aan op een vertrekvergoeding. In overleg
met Sport Fryslan is aan mevrouw M. Hiemstra een afkoopsom uitgekeerd. Deze is betaald door Sport Fryslan.
Na het vertrek van de eerder genoemde trainsters zijn de salarissen aangepast aan de werkelijk gegeven trainingen.
Tevens zijn de groepsgrootten aangepast en zijn de trainingen rendabel gemaakt.
De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de trainsters moet nog geregeld worden.
Op 30 januari 2016 een uitvoering georganiseerd voor de gehele vereniging.
Aantal bezoeker circa 450. Opbrengst circa € 3000,00
Helaas was er een tweetal heren die van mening waren dat deze opbrengst hen toebehoorde.
Naar aanleiding van de beroving hebben wij van de volgende bedrijven en personen een donatie ontvangen:
Autobedrijf J. Terpstra
Zandleven Coatings
Autobedrijf Miedema
D.O. Bouwglas
MTS Dokter
Easy Terra B.V.
Fam. Krikke
Fam. Van der Veer
Fam. Breidenbach - Nauta
Fam. Tromp
Fam. Van Toor
Fam. Zeinstra
Mevrouw Muntingh
Familie Houtman
Tevens heeft de verzekering Interpolis van de Rabobank het grootste deel van de schade gedekt. Daar zal te zijner tijd
een stuk over verschijnen in Dichterbij, het ledenblad van de RaboBank. Fotograaf Mark van der Zouw uit Utrecht is
daarvoor speciaal afgereisd naar Franeker om daarvoor een foto te schieten.
Siske merkt op dat, als we het over de kinderen hebben, iedereen wil mee praten. Maar als we het over de vereniging
hebben, geeft niemand thuis. En dan zijn er ook nog te veel mensen die niet betalen. Omdat er te weinig leden actief
betrokken zijn bij BeQuick en de hele vereniging op slechts 5 mensen draait heeft Siske contact met gemeente om te
inventariseren of BeQuick een omnivereniging kan worden. Een omnisportvereniging is een sportvereniging waar
meerdere sporten beoefend worden. Afhankelijk van de structuur in de vereniging opereren de afdelingen als
zelfstandige individuele verenigingen of als één gezamenlijke vereniging. Een belangrijk argument voor een
omnivereniging is dat een dergelijke vereniging bijdraagt aan vitale, levensvatbare sportverenigingen. Een
omnivereniging kan een deel van de taken van een vereniging wegnemen. Hierbij kan gedacht worden aan
bijvoorbeeld de ledenadministratie of kan er gezamenlijk ingekocht worden, wat kostenbesparend werkt.

Indien ik iets vergeten ben, kunt u deze informatie aan mij doorgeven. (kroeger@live.nl)
24 juni 2016 te Franeker
Ad-interim penningmeester Be Quick
Siske Kroeger

6. Nieuwe huisstijl en website

Afgelopen 20 weken heeft Esmé Couperus in het kader van haar stage bij Gull design BV een responsive website
ontworpen die zowel op de computer als op mobiele apparaten goed weergegeven wordt. Bovendien zijn er een
aantal ontwerpvoorstellen gemaakt voor een nieuw BeQuick logo. Het oude BQ logo is grafisch gezien verre van ideaal
voor online gebruik (iconen, banners etc.). Doel was om een dynamisch, simpel, strak en universeel logo te ontwerpen.
Op deze link staat het voorlopige eindresultaat. De website zal binnenkort online komen. Ontwerpvoorstellen voor een
nieuw logo staan in het separaat pdf document. De kleurstelling zal nog definitief afgestemd worden. Daarna zijn de
trainingspakken aan de beurt en zullen we voorstellen maken voor andere kledingstukken.
http://bequick.code60.nl/

7. Plannen seizoen 2016-2017

De planning van het seizoen staat eerst in het teken van het werven van nieuwe leden. Met name de peuters en de
kleuters want dit is de kraamkamer van de vereniging.

8. Bestuur en leiding
HET IS VAN GROOT BELANG DAT ER SNEL EEN NIEUWE PENNINGMEESTER GEVONDEN WORDT.
ZONDER PENNINGMEESTER KAN DE VERENIGING NIET KAN BESTAAN. HEB JE EEN FINANCIËLE
ACHTERGROND MELDT JE DAN ZO SNEL MOGELIJK AAN. AL IS HET MAAR TIJDELIJK, WE HEBBEN JE
NODIG!
9. Materialen commissie & wedstrijdsecretariaat

Gelukkig hebben twee vrijwilligers zich opgegeven om zich in te zetten voor de vereniging. Hopelijk volgen er meer!

Maarten Dolkens gaat de materialen commissie doen. Hij komt zelf uit het verenigingsleven en is zelf een turner van
oorsprong. Hij woont in Wijnaldum en komt nu iedere woensdag naar ouder/kind gym. Zijn zoontje van 2 doet dit met
heel veel plezier. Hij ergert zich aan hoe mensen met de materialen om gaan en dat ze zomaar verdwijnen. Hij gaat
een inventarisatie doen van de aanwezige materialen. Als materialen kapot zijn en als er kleine nieuwe aankopen
gedaan moeten worden dan kan dat via Maarten geregeld worden. Grote aankopen moeten in overleg met het
bestuur.
Joke van den Berg gaat het wedstrijd secretariaat voor het turnen doen. Zij heeft een administratieve achtergrond en
heeft een dochter op turnen.

10. Rondvraag
•

•

Mevrouw Jenema-de Boer vraagt of het mogelijk is dat de volgende ALV op ergens in april op een woensdag
gehouden kan worden in plaats van een vrijdag in juni.
Er wordt gevraagd of er een nieuw rooster komt. Dit wordt in de zomervakantie besproken.

•

•

•
•
•

Marja vraagt of er ook leidsters worden opgeleid voor een Nijntje diploma. Door het bestuur wordt
aangegeven dat het keurmerk, de diploma’s en de bijscholing behoorlijk in de papieren kan lopen. Uit
kostenoverweging doen we dit voorlopig niet. Inmiddels is er een subsidie aanvraag gedaan bij Franeker Actief
waar ook een diploma programma voor kinderen uit groep 1 en 2 bij zit. Kimberly en Marja geven zelf aan dat
het leuk is om voor de allerkleinsten om een diploma te krijgen. Dit zou bijvoorbeeld het Quicky diploma
kunnen zijn. Een leuk initiatief.
Arjanne vraagt of er ook nog een nieuwe turnmat voor RG komt omdat dit ook goede PR voor de vereniging is.
Ivan geeft aan dat eerst de lening voor de spiegels afbetaald moet worden. Een nieuwe mat van 10.000 euro
kunnen we nu niet betalen. Arjanne geeft aan dat de mat in Amsterdam maar 5000,- euro heeft gekost en
gaat navragen waar ze die gekocht hebben.
Baukje vraagt of er een nieuwe spanbrug komt. We kunnen dan namelijk ook weer wedstrijden organiseren.
Ze is zelf ook al aan het kijken waar deze goedkoop gekocht kan worden. Ook hier geldt dat eerst de schulden
afbetaald moeten worden alvorens we investeringen van € 5000,- en meer.
Er wordt gevraagd of de gemeente ook nog steeds de jaarlijkse subsidies uitkeert. Dit is niet het geval meer.
Als vereniging zijn we dit jaar wel heel druk geweest met aanvragen van allerlei subsidies.
Er wordt gevraagd of er nog een sportfonds voor ouderen is. Bij ons weten niet. Er is wel een fonds
(kindpakket.nl) voor kinderen met ouders met een minimumloon.

11. Sluiting
Om 21:30 wordt de vergadering gesloten.

