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Verslag Algemene ledenvergadering 16 maart 2019 

Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de VML op  
Zaterdag 16 maart 2019 in het Sportgebouw Annapark te Almere 

  

1.Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet ieder een warm welkom. Kwart over 10, tijd om te 
beginnen.   

2. Mededelingen en Berichten van verhindering 

 -Het programma van de dag wordt doorgenomen en de notulist, Marie Jose van Bunningen 
wordt voorgesteld. 

- Er zijn 158 afzeggingen, 10 volmachten en 63 aanwezigen inclusief bestuursleden. De 
aanwezigen exclusief bestuursleden staan op de presentielijst en de afzeggingen zijn door 
het bestuur genoteerd. Netjes dat degenen die niet aanwezig kunnen zijn, zich afmelden. 

- Achter in de zaal staat een flip-over met een aantal hulpvragen, ter assistentie van het 
bestuur. Als voorbeeld wordt genoemd: Maarten Stiggelbout zoekt voor onderzoeks- 
doeleinden een aantal docenten die vragen willen beantwoorden en vragen aan deelnemers 
stellen. Astrid Witte neemt deze taak op zich.  

- Verder zoeken wij aanspreekpunten in de regio. 

 Gerda van Hekken: wat is de taak van zo´n aanspreekpunt. 
 ¨Ik voel de interesse, we komen erop terug”, aldus voorzitter Mieke Regelink. 

Het plan was Kitty van der Schaft erelid te maken maar Kitty wil geen erelid worden. Ze heeft 
een brief geschreven die wordt voorgelezen. 

Martha Hofman is overleden. In november ziek geworden, in december nog koninklijk 
onderscheiden en in januari overleden. Triest nieuws, we zullen haar missen. Het bestuur 
heeft een condoleancebrief aan de familie gestuurd. 

Corinne Kramer heeft een hand-out meegenomen over migranten- senioren. Ze legt deze  
op de tafel om mee te mogen nemen. 

3.a- Goedkeuring notulen  ALV d.d. 17 maart 2018  Bijlage 1 a 

Karin Beaufays had opgemerkt dat de contributieverhoging van NLcoach moet worden 
toegevoegd aan het verslag: dat klopt, daar wordt nu nota van genomen 
Verder worden de notulen goedgekeurd. 

3 b- Goedkeuring notulen ELV d.d. 7 december 2018  Bijlage 1 b 

Karin Beaufays had opgemerkt dat de vergadering de  contributie van 2019 had moeten 
vaststellen. Dat was idd procedureel juist geweest om dit in het verslag te notuleren. De 
notulen worden goedgekeurd.  
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4. Jaarverslag bestuur VML 2018     Bijlage 2 

Jos wil de cijfers van het ledenaantal even bespreken, want het staatje verdient enige 
toelichting. Opzegging per 31-12- 2018: 60, zodoende hebben we begin 2019 minder leden 
dan we hadden gedacht, hetgeen drukt op de inkomsten van de vereniging. 

• Lydia de Rijk: mensen die opgezegd hebben dragen die nog af aan NL coach.? 

• Antwoord: over het jaar 2018 wel, er moet opgezegd worden voor 13 december. 

• Saskia van Hees: kloppen de cijfers wel?  

• Antwoord: ja, Jos heeft alles nagerekend  

• Astrid Witte : is er nog persoonlijk contact geweest met de mensen om te vragen wat 
de reden is waarom  ze gestopt zijn.? 

• Antwoord: nee, dit is niet bijgehouden.  

• Froukje van ´t Hof: we moeten leden en docenten werven! 

Het jaarverslag wordt goedgekeurd met dank aan de secretaris.  

5. Financiën 2018. 

 5.1. Jaarrekening 2018        Bijlage 3 a 

Toelichting van penningmeester Jos Kooijman: de jaarrekening is opgesteld door 
Administratiekantoor APPR. Volgend jaar zal de opstelling eenvoudiger zijn. De jaarrekening 
van 2017 is in maart 2018 nog aangepast met een paar grote onkostenposten. In het jaar 
2018 hebben we een tekort van 1696 euro. Het tekort is kleiner dan we begroot hadden, 
doordat de inkomsten van de regiobijeenkomsten hoger dan verwacht waren en er meer 
inkomsten aan contributie was dan begroot. Ons spaargeld van 15.000 euro is iets ingeteerd. 
Maar wij willen zeker een buffer houden van 10.000 euro. De onzekere factor  is het aantal 
leden, m.a.w. de inkomsten uit contributie.  

• Vraag uit de zaal: wat wordt bedoeld met netto omzet? 

• Antwoord: dat is de geïnde contributie. 

• Karin Beaufays: zijn de verenigingskosten apart geboekt? 

• Antwoord: wel op de grootboekkaarten maar niet op dit overzicht. 

5.2 Verslag van de kascommissie       Bijlage 3 b  

 De kascommissie bestaande uit Margriet Timmer en Marja Schnitger heeft alle bedragen 
gecontroleerd. Zij dachten een spookrekening te hebben ontdekt maar dat was niet het 
geval. Het betrof afschrijvingskosten van een kapotte laptop. Er is geen nieuwe aangeschaft. 
De vereniging heeft geen bezittingen.  

5.3 Benoeming kascommissie 

Jos bedankt de kascommissie en er wordt een nieuwe kascommissie benoemd n.l. Marja 
Schnitger en Camilla Veld, als reserve lid stelt Karin Beaufays zich beschikbaar. 

5.4 Decharge 

De kascommissie heeft waardering voor de 4 nieuwe bestuursleden en vraagt de zaal het 
bestuur decharge te verlenen. Dit wordt met een applaus bezegeld. 
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5.6 Contributie vaststellen 

De netto contributie van VML wordt geïndexeerd en de vraag is of dit met of zonder 
meerkosten zal zijn van juridische steun bij NL coach voor € 7,50 meer lidmaatschap.            
De steun bestaat uit een telefonisch consult van 10 minuten. Voorstel van het bestuur om 
voor lidmaatschap zonder juridische hulp te stemmen. 

Margriet Timmer vindt de administratie van NLCoach laks. 

Er mengen zich steeds meer mensen in de discussie enkele opmerkingen: 

• Marianne Reichardt: je wordt gratis goed geholpen bij Kamer van Koophandel , 
Belastingdienst en andere organisaties. 

• Margo Hoendervanger: er is ook rechtsbijstand voor zzp’ers. 

• Karin Beaufays: kunnen wij niet die € 7.50 in een pot doen en als het nodig is 
rechtsbijstand daaruit betalen? Dat heeft veel haken en ogen.  

• Riet van Engelen: FNV geeft ook rechtsbijstand. 

• Marian Osse, tevens bedrijfsjurist: we hebben ook een 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering en mocht je een juridische vraag hebben dan 
kan ik er ook naar kijken. 

• Opm : pas lid worden als je hulp nodig hebt is ook niet handig. Je moet dan uitleggen 
wanneer het incident gebeurd is, vóór of na het aangaan van het lidmaatschap. Het 
wordt steeds ingewikkelder. 

• Tip Ricky Muller: deelnemers “deelname op eigen risico” laten ondertekenen .  

• Ons administratiekantoor APPR heeft ook een jurist en we zouden kunnen 
brainstormen over verenigingsrecht. 

• Het bestuur kan een doorgeefluik zijn. Wat voor ´n hulp er nodig is, maar dan niet van 
tevoren betalen. 

• Jos Kooijman: we moeten een vorm vinden om jullie steun te bieden, misschien 
samenwerkingsverband. 
  

Mieke Regelink: Marian Osse bedankt voor haar toezegging en wij gaan de vragen en 
opmerkingen bundelen en komen erop terug. 

• Louky de Jong: NLCoach zit in de contributie ?  

• Antwoord :Ja 
 
Het voorstel van het bestuur wordt in stemming gebracht : 
 indexering contributie plus lidmaatschap van NLCoach zonder rechtshulp  

Er wordt unaniem gestemd vóór  lidmaatschap NLCoach zonder juridische bijstand. 

De contributie wordt voor 2020 vastgesteld op € 73,50. Wanneer men toestemming geeft 
voor een automatische incasso ontvangt men een korting van € 10,--.  

5.7 Begroting 2019-2020       Bijlage 3c en 3d 
Jos houdt van vooruit werken dus heeft ze ook 2020 al gemaakt, 2019 is herzien naar 
recente ontwikkelingen. Het herschrijven van de Interventie is wat duurder dan gepland, 
daarentegen heeft MBvO Amsterdam een bijdrage aan de kosten gedaan en is er een 
factuur naar Gemeente IJsselmonde gegaan voor het gebruik van onze Interventie in een 
Sportimpuls project. Toch blijft er nog een tekort door het dalend leden aantal. 
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Binnenkort evalueren we de werkzaamheden van APPR, wellicht is door de 
automatiseringen en onze effectiviteitsacties hun aantal werkuren verminderd en kan het 
contract naar beneden bijgesteld worden. 

• Karin Beaufays: er moet wel rekening gehouden worden met 2% indexering . Daartoe 
de ledenadministratie, contributie en NLCoach, alles iets ruimer nemen. 

• Anne Schreur: de begroting is karig met evenementen. 

• Antwoord Jos Kooijman: die moeten zichzelf bedruipen of van het kapitaal af. 
Misschien wordt het nog herzien.     
                                                                                                       

De vergadering gaat akkoord met de begroting van 2019 en 2020. 

6. Rooster van aan  en aftreden bestuursleden  

Lysbet Heeres legt na een jaar haar functie neer. Ze heeft helaas deze beslissing moeten 
nemen omdat ze teveel hooi op haar vork had genomen. Zijn er nog mensen die zich 
verkiesbaar willen stellen? We zoeken iemand het liefst met secretariële vaardigheden. Het 
bestuur gaat met 3 personen door en kijkt uit naar een nieuw bestuurslid.                              
Omdat alle bestuursleden gelijktijdig zijn aangetreden is er een aangepast rooster van 
aftreden afgesproken binnen het bestuur, zodat overdracht naar nieuwe bestuursleden 
gefaseerd verloopt.. 

Jos Kooijman,  Penningmeester 2018 2020 Herkiesbaar 

Mieke Regelink,  Voorzitter 2018 2021 Herkiesbaar 

Marjan Bos-van der Klei , Secretaris 2018 2021 Herkiesbaar 

   

 

 

 7. Voorstel wijziging huishoudelijk reglement   Bijlage 4a en 4 b 

Marjan Bos heeft met hulp van Marian Osse een concept reglement opgesteld. Het concept 
is aangeleverd via mail. De voorgestelde wijzigingen betreffen vnl. artikel 1 van het 
Huishoudelijk Reglement ( HHR) 

Het gaat met name om de wijziging in de aanmeldingsprocedure van nieuwe leden t.o.v. het 
vigerende  HHR . 

De andere wijziging betreft de te beperkte omschrijving van “Aspirant-leden” en hun rechten 
en plichten. 

 Marian Osse: beter is het om de statuten te veranderen maar je kan dat zolang parkeren 
met deze reglementen. 

De wijziging wordt aangenomen met 69 stemmen, 2 stemden tegen en 2 blanco. 

Overigens had de contributie voor aspirant-leden ook nog vastgesteld moeten worden in 
deze vergadering. Dat is verzuimd. 

 Marian Osse wordt bedankt en krijgt een bos bloemen. 
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8. Update herschrijven Interventie 

Maarten Stiggelbout hoopt eind van de maand klaar te zijn met het herschrijven van de 
conceptinterventie en legt het dan ter beoordeling bij Kenniscentrum Sport. Het is belangrijk 
om de Interventie naar een hoger niveau te tillen. Dan staan we sterker bij instanties en 
kunnen we ons hard maken voor een landelijk goedgestructureerde opleiding. Met  Zilveren 
Kruis hebben we een overeenkomst dat onze deelnemers die bij hun een aanvullende 
ziektekostenverzekering hebben afgesloten een vergoeding kunnen krijgen voor hun 
contributie. 
Karin Beaufays: is interventie een term?  
Jos: ja, zo heet een geregistreerde beweegmethode.  
 

9. Update opleidingen 

Helmi v.d. Loo (MBvO lesgever op ROC Tilburg): heeft een ingang bij de 2e Kamer en heeft 
Mieke en Jos uit naam van VML en Peet Hendriks van NOC*NSF meegevraagd om een 
betere opleidingstructuur voor seniorensport te bepleiten. We hebben 2e kamerlid Rudmer 
Heerema ontmoet en hij kon zich vinden in onze standpunten en belooft drie dingen voor ons 
te doen: 

1. Aandacht besteden aan het Sportakkoord( inhoudelijk). 
2. Het verenigingsleven koppelen aan het sportakkoord. 
3. Een deel van zijn betoog besteden aan ouderen en de kwaliteit van het kader: de 

lesgevers. 
 
 

• Ria Thomas: het gaat niet alleen om sport maar het ligt breder, sport, bewegen en 
sociale contacten 

• Norbert Baas: ook andere politieke partijen op de hoogte brengen evenals NOC*NSF 
en andere instanties.  

• Lysbet Heeres: oud-studenten in Groningen krijgen voor het eerst in het kader van 
“een leven lang leren” een senioren- sportopleiding MBvO docent aangeboden.. 

• In Den Haag start in september ook een MBVO opleiding. 

• Is een verkorte module MBvO mogelijk? We kunnen het onderzoeken maar het 
diploma moet wel Rijksgeldig zijn. Meerdere docenten geven aan de huidige module 
kort genoeg te vinden of zelfs te kort. 

• De deelnemers moeten wel lesbevoegdheid hebben om de opleiding te volgen. 
Lesgeven is een vak apart. Doe niet te veel concessies! 
 

 

 

 

 

 

 



 

6 

Verslag Algemene ledenvergadering 16 maart 2019 

10.  Doelstellingen 

 Doelstelling Uitvoering Resultaat 
 Schrijven missie,visie, 

 beleidsplan 

a. in bestuur bespreken 

b. met leden bespreken 

c. laten uitschrijven 

Eind 2019 ligt er een 

 meerjarenplan op tafel 

 MBvO Interventie 

opschalen 

a. Maarten Stiggelbout 

herschrijft naar  Goed 

Onderbouwd 

b. Subsidie regeling 

onderzoeken m.b.t. 

opschalen naar Bewezen 

Effectief 

a. in maart afgerond 

b. vóór maart  

uitzoeken/aanvragen 

 Opleidingen a. Instantie blijven porren en 

vragen om hulp bij 

structurering b. September 

moderne module klaar voor 

gebruik 

Meer collega’s in het  

werkveld 

 PR   

 Website  a. beveiligde hosting  

b. nieuwe uitstraling 

c. ruimere mogelijkheden 

Prioriteit is beveiliging. 

 Rest afhankelijk van  

budget/tijd.  

 Flyer Verspreiden m.n. tijdens 

opleidingen 

Aspirant leden 

 Oudfit In iedere editie een stuk van 

VML. Het belang van de 

vereniging blijven 

benadrukken 

Nieuwe leden 

 NLCoach Interview Seniorensport en bewegen  

moet regelmatig 

 terugkerend thema worden 

 bij NLCoach 

 Communicatie   

 Nieuwsbrieven naar 

leden 

Meerdere malen per jaar de 

leden op de hoogte houden 

van alle zaken omtrent het 

vak en wel en wee vereniging 

Mailchimp template  

 Leden pagina Up to date houden Steeds minder vragen 

 beantwoorden 
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 Adviestarief Bijtijds berekenen en 

communiceren naar leden en 

instanties 

September afgehandeld 

 Lobby Bij instanties en VWS Sport en bewegen 

 voor senioren overal in 

beleidsplan 

 Evenementen   

 Congres i.s.m. NLCoach 9 november 2019 Vak op hoger niveau brengen 

 Incompany cursus i.s.m. partners Verdieping vak 

c Extra leden vergadering najaar Mogelijke beslissingen 
 

11. Congres 

Op 9 november staat een congres gepland voor VML, NL Coach gaat dit organiseren. Het 
thema wordt iets in de trant van: Van Goed naar Beter lesgeven. Uitnodigingen i.i.g ook naar 
de buurtsportcoaches. 

Marrij v.d. Sar: vindt dat we 55plus les geven steeds moeten blijven vermelden, niet alleen 
focussen op kwetsbare ouderen. 

Marian Osse: naam congres: subtiel met een naam omgaan, specialiseren. 

Antwoord: van Goed naar Beter is een werktitel, er is nog niet voor een naam gekozen. 

 

12. Rondvraag 

Rickey Muller: hoeveel zzp’ers heeft Gelderland i.v.m. Buma-Sena? Hoe kom ik aan de 
cijfers?  Gelderse Sportfederatie wil ze niet geven.                                                                                                                         
Iemand suggereert : Kamer van Koophandel. 

13.  Sluiting 

Om 5 over 12 sluit de vergadering met een dankwoord en deelt de voorzitter lintjes uit en 
gouden ballen als symbool. ~We hebben goud in handen en allemaal een lintje verdiend~ 

 

 

 

Notulist Marie Jose van Bunningen  

  

  

  


