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Concept Notulen 

van de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Mobilee 
gehouden 31 maart 2016, Basisschool de Fontein te Harmelen 

 
1. Opening 
De voorzitter, Erik Schuurmans, heet alle aanwezigen van harte welkom.  
Agendapunt 7 ‘Samenstelling bestuur en commissies’ wordt na de pauze behandeld als punt 
13. 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken. 

• Er zijn afmeldingen ontvangen van:  Pepe Pont, Maaike van Brienen, Lize van der 
Meer, Ton Verwoerd, Karla Hordijk en Hetty Stegeman, Mirjam van der Beek, Astrid 
van Os, Anja Boot. Later komt: Johan Weggeman. 

• Er zijn geen ingekomen stukken.   
• In memoriam: Hetty Krommedijk (71 jaar) lid van de groep van Inge.   

 
3. Notulen van de vorige vergadering 26 maart 2015  
Er zijn geen op- of aanmerkingen op deze notulen.  
Besluit: De notulen van de ledenvergadering gehouden op 26 maart 2015 worden 
vastgesteld. Met dank aan de notuliste. 
 
Het verslag van de vergadering van vandaag zal weer op de website geplaatst worden.  
 
4.  Jaarverslag 2015 van bestuur en commissies 
Verslag van het jaar 2015 
 
Gym en Turnen 
Ouder kind gym loopt goed. We proberen nog een extra les te starten in Snel en Polanen.  
Club extra; grote diversiteit aan kinderen. Blijft een lastig iets om deze manier van sporten op 
de kaart te zetten. 
Recreatief turnen: hoogtepunt nieuw turnpakje. Er zijn meer dan 50 pakjes verkocht. Josina is 
toegetreden als nieuwe leidster met licentie.  
Tijdens de ‘open clubdag’ was de turnhal open. Dit was zo’n succes dat we gaan kijken of 
we dit vaker per jaar kunnen doen.  
 
Selectie turnen  
Er zijn iets minder medailles behaald dan het jaar daarvoor, maar nog steeds heel goede 
resultaten.  
Er zit geen gat meer in de selectie doordat meer aandacht wordt besteed aan Jong Talent. 
We hebben meer turnsters die uitkomen op de hoogste niveau’s.  Daarom misschien iets 
mindere resultaten omdat het niveau wellicht net iets te hoog was.  
Wat gaan we doen in 2016: Blijven deelnemen aan wedstrijden en toernooien en 
turncompetitie. Extra aandacht voor opleiding juryleden, uitwisseling met Steinhagen, 
trainingskamp en uitbreiden van de Jong Talentgroep.  
 
Turnen jongens 
Er is een ledenstop voor de lessen in de turnhal omdat de lessen vol zijn. 
Met twee assistenten erbij gaan we de training meer richten op wedstrijdniveau.  
 
Freerunnen is op 1 mei 2015 overgedragen aan Fast Forward Sports.  
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Volwassenen 
Was vorig jaar nog Body & Mind. Veel uiteenlopende lessen van conditiegym en yoga tot 
dames dance. 
Is een vrij stabiele groep die wat terugloopt door vergrijzing. Er is promotie nodig om de lessen 
aan te bevelen. 
Verbreding van sportaanbod met bijv. Zumba. Ook flexibel lidmaatschap dmv losse 
leskaarten. 
 
Afdeling Dance 
Dance is afgelopen jaar weer volop in de prijzen gevallen. Mobilee is inmiddels een 
gevestigde naam binnen de danswereld.  
4 Groepen zijn Nederlands kampioen geworden in hun categorie.  
In 2015 3 eindshows ‘colours in motion’.  
Aantal groepen heeft meegedaan aan de landelijke Dance2show.  
Nieuwe activiteiten gestart in 2015: peuterdans, special dance, bootcamps, showdance 
wedstrijdgroep, streetdance wedstrijdgroepen, kinderfeestjes uitgebreid en workshops op 
scholen en BSO’s. 
Dance is ook actief bezig met communicatie en marketing. O.a. op diverse social media en 
eigen website.  
In 2014 is een aantal meiden begonnen met de opleiding tot jazzdance leidster 3. Inmiddels 
zijn 8 meiden geslaagd. Dit jaar volgen er nog 3.  
Maaike is dit jaar sportcoach van het jaar geworden binnen de Gemeente Woerden.  
 
Mobifun 
Activiteiten : T-shirts maken, ballorig, bioscoop, sinterklaasfeest, kampweekend van 22-24 april 
2016 in Otterloo.  
Mobifun gaat stoppen, dit heeft ook te maken met een flinke terugloop in het aantal 
kinderen dat meedoet aan de activiteiten. Een aantal activiteiten wordt door de afdelingen 
overgenomen waardoor het dichter bij de kinderen ligt en er ook voor hen bekende leiding 
aanwezig is. 
Elke afdeling krijgt daarvoor een budget.  
Alle mobifuncommissie leden worden ontzettend bedankt voor alle activiteiten die de 
afgelopen jaren georganiseerd zijn. De commissie wordt uitgezwaaid tijdens het kamp in 
april. 
 
Technische Commissie 
Cees en Geert zijn onmisbaar voor de vereniging. Ze hebben het afgelopen jaar weer erg 
veel klussen uitgevoerd.  
 
Commissie PR & Communicatie 
Jan Plaizier is helaas niet aanwezig. Er zijn weinig nieuwe activiteiten. Nieuwsbrief komt 6 x per 
jaar uit. De website wordt geherstructureerd naar het model van de website van Dance. 
Social media worden voor de vereniging natuurlijk steeds belangrijker. Hier moeten we 
gebruik van maken.  
 
Commissie Facilitair 
Jeannette verzorgt de catering bij vergaderingen en evenementen en de attenties in het 
kader van ‘lief en leed’.  
 
5. Vaststellen Beleidsplan 2016-2020 
Het beleidsplan wordt na vaststelling op de website gezet. 
De doelen gesteld in het beleidsplan 2010-2015 zijn helaas niet allemaal gehaald. 
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Een ledental van 1000 of meer is helaas niet gehaald. We hebben financieel lastige jaren 
meegemaakt. 
Het vergt het nodige om een professionele organisatie goed neer te zetten.  
In de SWOT analyse is niet veel veranderd tov 2010. 
 
Mobilee wil een vereniging zijn en blijven met ‘voor elk wat wils’. Ook voor de dorpskernen 
buiten Woerden.  
Organisatie:  
Leden blijven centraal staan, er wordt nu onderzoek gedaan naar het inhuren van betaalde 
krachten. Dit heeft met name te maken met de kleine kern van vrijwilligers binnen de 
vereniging.  
Dance heeft de uitdrukkelijke wens om verder te verzelfstandigen / af te splitsen. Is zeker nog 
zeker geen uitgemaakte zaak. Het is geen beleid van het bestuur om alles uit elkaar te 
trekken. 
Er worden binnenkort verkennende gesprekken gevoerd.  
Verbreding van het sportaanbod met bijv. bootcamps en total dance workout (sh’bam). 
Financieel gezond worden/blijven: Lukt ons dit jaar gelukkig wel. Maar we moeten ons heel 
bewust blijven van kostenbesparing en het verwerven van andere inkomsten naast de 
contributie.  
Opleiding: is veel in geïnvesteerd, beleid wordt voortgezet. 
Dance: heeft een missie en plan van aanpak. Doelstellingen gesteld op sportief vlak, 
organisatie en kwaliteit, commercieel en creatief vlak.  
Turnen selectie: ieder lid van de turn selectie aanbieden wat voor haar/hem het hoogst 
haalbaal is. “de 7 P’s van Turnen”.  
Recreatief Turnen: Een plek waar iedereen binnen de eigen mogelijkheden zijn eigen 
uitdaging kan aangaan. De mogelijkheid tot bewegen willen we laagdrempelig houden. 
Doelstelling: hard aan het werk met opleiding, communicatie en doorstroom met selectie 
turnen verbeteren. Behoud – groei van ledenaantal.  
Commissies: sponsoring en adverteerders worden per afdeling opgepakt.  
 
Besluit: Het beleidsplan 2016-2020 wordt vastgesteld. 
 
6. Vaststellen besturingsmodel en organogram 
Voorheen hadden we een nogal hiërarchisch bestuur. Nu worden meer taken en 
verantwoordelijkheden overgedragen aan de afdelingen. Uitgaande van de leden, 
daaronder de leiding, daaronder afdelingsbesturen en daaronder het hoofdbestuur. Daarbij 
horen nieuwe taken en verantwoordelijkheden.  
Besluit wordt genomen uitgaande van de situatie zoals die nu is. 
Opgemerkt wordt dat het een hele slechte zaak zou zijn als de Dance hier tussenuit zal 
vallen. Dit zal ook geen besluit zijn dat zo genomen zal worden.  
Vraag? Wat doe je met de nieuwe sportvormen waarmee we het aanbod willen verbreden. 
Komt daarvoor dan een vijfde poot. Het organogram is niet in beton gegoten. Voor elk type 
les moet je bekijken waar het het beste bij past.  
 
Besluit: Het nieuwe besturingsmodel en organogram worden vastgesteld. Met als 
kanttekening dat deze jaarlijks geëvalueerd worden. 
 
7.  Jubilarissen 
Anja Boot 40 jaar lid(wordt gehuldigd tijdens het jeugdkamp in april),  
Inge Kruiter 40 jaar lid(dit jaar ook 25 jaar in dienst bij Mobilee) zij krijgt bloemen overhandigd, 
de speld wordt in juli overhandigd.  Truus Leurink is ook 40 jaar lid op 1 januari 2017 dit wordt 
tijdens een van haar lessen gevierd.  
Agnes Harskamp en Monique van Rooijen zijn 25 jaar lid. Dit wordt tijdens de lessen bij resp. 
Truus en Astrid gevierd.  
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8.  Verslag van de kascommissie 
 
Dit jaar bestond de kascommissie uit Johan Weggeman en Wim de Bie. Johan geeft een 
presentatie van hun bevindingen. Tijdens de controle had de commissie steun van Jan Slomp 
van bureau Slomp. Zij hebben geen onrechtmatigheden en onregelmatigheden 
aangetroffen.  
Dank aan de beide penningmeesters.  
 
9.  Financieel jaarverslag 2015 
Wim Boot geeft een uitleg in hoofdlijnen over het exploitatieoverzicht. Eindresultaat is dat 
2015, rekening houdend met afschrijving en reserveringen, eindigt met een resultaat van 
- € 8.000 
Baten: GV begroot was €162.200  en realisatie €166.609. Dance begroot € 71.500 en realisatie  
€ 72.916 
Lasten: GV begroot was € 164.500 eigenlijke lasten €156.653. Dance begroot € 75.930 en 
realisatie € 76.608. 
Uiteindelijk resultaat: GV € 251 positief. Dance eindigt met een tekort van € 8.257 iets minder 
dan begroot.  
 
Conclusies: Gym krimp maar positief resultaat, turnen dalend tekort, volwassenen 
onverminderd positief, dance dalend tekort.  
 
Belangrijke ontwikkelingen:  Onverwacht sterke verhoging kngu bondscontributie.  Dit 
betekent een verhoging van € 0,50 per lid per maand.  Andere bedreiging is de ontwikkeling 
van leeftijdsopbouw in Woerden. Neergaande lijn vwb het aantal kinderen.  
 
Besluit: Bij deze wordt het bestuur décharge verleend t.a.v. het in 2015 gevoerde beleid.  
 
 
10. Begroting 2016 
Terugloop bij de baten voor Gym/Turnen/Volw. Dit hangt deels samen met contributiedaling 
als gevolg van het dalend aantal leden. Dance verwacht een stijging van de baten rekening 
houdend met een contributieverhoging.  Is nu nog een doorwerking van de verhoging die 
vorig jaar is vastgesteld.  
We moeten wel blijven afschrijven, de lasten blijven vrijwel gelijk. We hebben nu een 
sluitende begroting.  
 
Besluit: De begroting 2016 is goedgekeurd. 
 
11. Vaststellen contributies 
De bondscontributie stijgt, de tarieven zaalhuur stijgen en we moeten onze financiële positie 
versterken tbv continuïteit.  
Het zijn forse verhogingen, maar we zijn gedwongen om dit te doen.  
Er is gekeken of we onszelf niet uit de markt prijzen. We zitten nog wel aan de goede kant 
van de lijn.  
Contributie voor ouder/kind Gym en Club Extra gaat wel erg fors omhoog. Verlaging van 2,20 
naar 1,00 betekent wel dat de begroting dan niet meer sluitend is. We zullen dan op een 
tekort uitkomen van € 200,--.  
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Frans geeft aan dat de verhoging van de contributie voor de conditietraining volwassenen 
met € 2,00 ook erg veel is. Er is een afweging gemaakt of je leden verliest door deze 
verhoging.  
Gekeken is naar een procentuele verhoging, dit bleek gezien de variabele kosten niet 
mogelijk.  
Subsidie vanuit de Gemeente Woerden is sinds een aantal jaren niet meer aan de orde.  
 
Besluit: De ledenvergadering is akkoord met de contributieverhoging per 1 juli 2016.  Met dien 
verstande dat de contributie voor de ouder-kind en Club Extra wordt verhoogd met  
€ 1,00 ipv € 2,20.  
 
12. Nieuwe kascommissie 
Johan Weggeman wordt bedankt voor zijn bijdrage de afgelopen twee jaar. Wim de Bie blijft 
nog een jaar, Connie van Niekerk zal het tweede kascommissielid worden. Ze is de moeder 
van Amy Stal.  
 
13. Samenstelling bestuur en commissies 
Aftredend en niet herkiesbaar: Erik Schuurmans en Jan Plaizier 
Erik wordt toegesproken door Wim: Hij is 9 jaar lid van het bestuur van Mobilee, van 
bestuurslid jazzdance overgestapt naar secretaris en vervolgens het voorzitterschap 
overgenomen van Theo Koevermans.  
Hij is een man van organisatie en structuur en grote lijnen, contacten met andere 
organisaties en verenigingen, veilig sportklimaat.  
Als dank overhandigt Wim een bos bloemen en een beeldje dat samenwerking/verbinding 
symboliseert.  
 
Er is nog geen nieuwe voorzitter en secretaris. Evelien wordt interim voorzitter.  
Als er een nieuwe voorzitter voorgedragen wordt dan moet dit officieel bekrachtigd worden 
tijdens een extra ALV. Dat kan op diverse manieren en wordt tzt besloten.  
Vraag aan een ieder om zijn/haar netwerk in te schakelen om een nieuwe voorzitter en 
secretaris te vinden.  
 

Erik neemt nog even het woord, hij memoreert diverse activiteiten die tijdens zijn 
voorzitterschap hebben plaatsgevonden en spreekt ook zijn dankwoord uit aan de huidige 
bestuursleden en vorige voorzitters. Hij wenst Evelien veel succes. Erik laat met een gerust hart 
de verantwoordelijkheid over aan het huidig bestuur. Een speciaal woord van dank aan Wim 
voor de goede samenwerking de afgelopen jaren. 
Hij bedankt de aanwezigen voor het vertrouwen in hem gesteld.  
 
14. Rondvraag 
 I.v.m. tijdgebrek kan hier geen gebruik van worden gemaakt.  
 
15. Sluiting: 
Erik sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng. 


