Notulen buitengewone ledenvergadering Be Quick Franeker op 3juli 2015
Locatie:
De Trije
Aanvang:
20.00 uur
Aanwezig van de leiding: Marja Jenema, Liesbeth de Ruiter, Maaike Hiemstra, Lyanne Zondervan.
Afwezig m.k.: Marjan Brouwer en Mireille Boomsma, Marie Buwalda, Pieter Verwer, Angelique
Bos.
Aanwezig namens bestuur: Nienke van Toor (ex voorzitter), Ramona Siligato, Anne-Marie Tolsma,
Sharon Heymans, algemeen bestuurleden, Hans Vedder (ex penning meester), Baukje Kooistra
secretaris.
Ongeveer 30 leden cq ouders van leden.
Namens KNGU: Mevrouw Marchien Klappe
1. Opening: Nienke van Toor (ex voorzitter) opent deze buitengewone ledenvergadering en
heet iedereen welkom. I.v.m. de zorgelijke financiële situatie, welke op de algemene
jaarvergadering van 23 juni jl. geschetst is, is deze ledenvergadering uitgeschreven. Om
vaart te maken is toch voor dit ongebruikelijke tijdstip gekozen, een warme vrijdagavond
voor de zomervakantie. Afgelopen week heeft de heer Siske Kroeger zich bij het bestuur
gemeld om samen met het bestuur mee te denken over hoe de huidige financiële situatie
verbeterd kan worden. Nienke van Toor draagt de leiding van deze vergadering over aan de
heer Siske Kroeger.
2. Eenmalige statutenwijziging en stemming.
- eenmalige statutenwijziging artikel 20.1. In de statuten van de vereniging kan geen
verandering worden gebracht dan door
besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen (met inachtneming van een
termijn van oproeping van tenminste 14 dagen) met de mededeling dat aldaar wijziging
van de statuten zal worden voorgesteld.
Voorgestelde wijziging : In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden
gebracht dan doorbesluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen (met
inachtneming van een termijn van oproeping van tenminste 5 dagen) met de mededeling
dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld
- eenmalige statutenwijziging artikel 20.2.
Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste 10 dagen voor de vergadering een afschrift
van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe
geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag waarop de
vergadering wordt gehouden.
Voorgestelde wijziging : Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van
een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste 5 dagen voor de

vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is
opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop
van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
- eenmalige statutenwijziging artikel 19.1
De algemene vergaderingen worden bijeen geroepen door het bestuur. De oproeping
geschiedt per convocatie of per advertentie in een of meer plaatselijke bladen. De termijn
voor de oproeping bedraagt tenminste 7 dagen.
Voorgestelde wijziging : De algemene vergaderingen worden bijeen geroepen door het bestuur.
De oproeping geschiedt per convocatie of per advertentie in een of meer plaatselijke bladen. De
termijn voor de oproeping bedraagt tenminste 5 dagen.
Bovenstaande wordt voorgelezen en er wordt toestemming aan de leden gevraagd voor statuten
wijziging. Er zijn geen tegenstemmen dus de eenmalige statutenwijziging wordt met algemene
stemmen aangenomen.
3. Toelichting stand van zaken: N.a.v. de vorige ledenvergadering is de heer Siske Kroeger
(echtgenoot van Annet Kroeger) door zorgelijke berichtgeving van Annet bij haar thuiskomst, in
de materie van Be Quick gedoken. De financiën zijn bekeken, de lesroosters en de
presentielijsten zijn bestudeerd. Er is rondgebeld met schuldeisers o.a. Turnstad Sneek en
Optisport, en gebeld met de gemeente. Er is gesproken met het huidige bestuur en geconstateerd
dat het water Be Quick aan de lippen staat. Door o.a. verhoging zaalhuur, oplopende kosten
leiding, te kleine lesgroepen en achterstallige contributies is het eigen vermogen in twee en een
half jaar verdampt. De uitgaven zijn vele malen groter dan de inkomsten. Zie hiervoor het
financieel verslag. Er staan nog veel rekeningen open. Als we zo doorgaan stevenen we dit jaar
af op een tekort van grofweg € 20.000,-- wat het faillissement van Be Quick betekend. Als we
in september de deuren weer willen openen zal er hard gewerkt moeten worden aan oplossingen
van als eerste het liquiditeitsprobleem . De groepsgrootte van de lessen zullen onder de loep
genomen worden en waar nodig zal gesnoeid moeten worden door groepen samen te voegen of
onrendabele lessen te schrappen. Tevens zullen achterstallige contributies moeten worden geïnd
en zullen er andere geldstromen op gang moeten komen bijvoorbeeld sponsoring, en subsidies
gemeente.
Van de KNGU krijgen we ondersteuning om de ledenadministratie op orde te krijgen in de
persoon van Brigitte Spierings
Het huidige bestuur zal in zijn geheel aftreden.
Voorstel is om de heer Siske Kroeger aan te stellen als interim voorzitter. De interim voorzitter
gaat vervolgens 4 commissies samenstellen van mensen die zich daarvoor beschikbaar stellen.
Het huidige nog zittende bestuur heeft in zijn geheel aangegeven hierin de schouders eronder te
willen zetten. De vier commissies omvatten:

1. Financiële commissie deze commissie zal in samenspraak met de nieuwe penningmeester en
de ledenadministratie en met hulp van de KNGU de financiën op orde moeten krijgen. Zorgelijk
is ook dat er zich nog steeds geen nieuwe penningmeester heeft aangemeld.
2. Een technische commissie, die voor een deel uit de huidige leiding moet bestaan, deze
commissie zal o.a. belast worden met de nieuwe indeling van de groepen.
3. Een sponsor commissie voor het werven van sponsoren door het aanbieden van een sponsor
pakket.
4. Een activiteiten commissie die belast wordt met het organiseren van acties en activiteiten en
wedstrijden.
Samen zullen deze commissies moeten werken aan de huidige financiële problematiek het
samenstellen van commissies zal op zeer korte termijn ingevuld moeten worden en er wordt
dringend aan de leden gevraagd om hierover mee te denken. Alle hulp is welkom.
Een dringende oproep aan de aanwezigen en niet aanwezigen, kijk waar je goed in bent en
meldt je aan!.
De heer Kroeger geeft aan dat er bij Be Quick geen visie en lange termijn plan (missie) bestaat, en
het eigenlijk gaat zoals het gaat. Er zal een duidelijk beleidsplan geschreven moeten worden. Ivan
Pakan zal deze taak op zich nemen.
Er wordt gestemd over het Interim voorzitterschap van de heer Kroeger. Er zijn geen
tegenstemmen dus de heer Kroeger wordt met algemene instemming van de leden benoemd tot
interim voorzitter.
Om op zeer korte termijn iets aan het liquiditeitsprobleem te doen zal gesproken worden met de
schuldeisers om tot een betalingsregeling te komen. Een idee van de voorzitter is om een club van
100 op te richten.
De contributie is tijdens de algemene ledenvergadering met €1,-- per maand verhoogd en de KNGU
bijdrage zal apart geïnd worden.
Op korte termijn zal er een kosten – baten analyse gemaakt worden. Betekend dat er gekeken wordt
wat de verschillende disciplines kosten. Hans Vedder, ex penningmeester zal dit op zich nemen en
komt op zeer korte termijn met de cijfers.
Wat gebeurt er met mensen die niet betalen? Niet betalen is niet sporten.
Ideeën die tijdens de vergadering ter tafel kwamen en zeker verder uitgewerkt zullen worden zijn:
Ouders te verplichten tot 1 of 2 vrijwilligerstaken per jaar?

Idee om het penningmeesterschap in te huren in de vorm van sponsoring.
Volgens Mevrouw Marchien Klappe kan het penningmeesterschap ook uitbesteed worden door een
organisatie (bestaande uit twee dames uit Drenthe) die speciaal voor sport verenigingen het
penningmeesterschap op zich nemen.
Mevrouw Marchien Klappe komt met een voorstel om een zgn belcommissie te starten. Dit houdt
in dat een aantal leden een of twee avonden gaan zitten om alle leden telefonisch te benaderen en
gevraagd zal worden wat de leden of ouders/verzorgers van leden kunnen betekenden voor de
vereniging. Tevens kunnen de gegevens van alle leden (e-mail adressen) up to date gemaakt
worden. Hier wordt enthousiast op gereageerd en er melden zich een tiental mensen aan.

5. Sluiting: de voorzitter beloofd optimale transparantie te betrachten en dankt een ieder voor
zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering.
N.b. Tijdens en na de vergadering hebben verschillende mensen zich aangemeld voor diverse
commissies. Hier alvast de namen.
Activiteiten commissie: Fardau Meier, Jelly Hoekstra, en Lyanne Zondervan.
Bel commissie: Otto Jelsma, Annet Kroeger, Ivan Pakan, Ramona Siligato, Nienke van Toor,
Fardau Meier, Lyanne Zondervan, Jaco Attema, Ingrid Pietersma, Marja Jenema, Anoeska
Zijlstra.
Financiële commissie: Anoeska Zijlstra, (is bereid om achter achterstallige contributies aan te
bellen)
Technische Commissies: Maaike Hiemstra.
Sponsor commissie: Otto Jelsma, Ivan Pakan en Roeselinde Muntingh

