
Notulen van de E-ALV van de VML op vrijdag 19 juni 2020 via Zoom 

 

1. Opening (Mieke) 

Opening om iets over 15.00 door voorzitter Mieke Regelink, ze heet iedereen welkom bij de eerste E-

ALV. Deze hebben we ingezet door de Coronatijd waar we nu in zitten.  

Punten die niet behandeld worden zijn punt 6 (Koersbepaling)  en punt 8 (PR), deze worden tijdens 

een volgende ALV uitgebreid besproken.  

Iedereen mag zijn/haar vragen stellen, dit kan door het opsteken van de virtuele hand.  

 

2. Mededelingen en berichten 

Jos en Marjan sluiten aan, Marjan neemt het woord. 

- Mededelingen:  (Marjan) 

- 54 leden hebben zich aangemeld; 

- 15 mensen hebben zich afgemeld; 

- 120 mensen hebben hun stem uitgebracht voorafgaand aan de ALV.  

- Rol van ZZP – Kvk/Belastingdienst: (Marjan) 

In 2019 zijn er veel vragen binnengekomen mbt rechten en plichten en nu zeker met de coronatijd.  

We hebben jullie veel doorverwezen naar de Kamer van Koophandel of de belastingdienst omdat er 

hier veel meer kennis aanwezig is en deze kennis is het meest up to date. 

Om toch wat vragen te beantwoorden: 

Hoe werk je? Heb je een dienstverband of juist geen dienstverband, dan ben je ZZP’er. Je bent tot 

niets verplicht, je zou je dan kunnen aanmelden bij de KvK. Wanneer je lesgeeft voor een organisatie 

is het handig om hier een overeenkomst tot opdracht te verkrijgen (modelovereenkomst). 

- Er zijn nog verschillende vormen van ZZP’er , voor alle vragen hierover kan iedereen terecht 

bij de Belastingdienst.  

- Simone Gerono en Marian Schijf zijn bezig om specifiekere modelovereenkomst op te stellen 

Er is een vraag gesteld of wij een cursus konden organiseren, waar meer over werknemer schap 

konden vertellen. Hier is geen mogelijkheid voor. Hiervoor verwijzen wij iedereen naar de Kamer van 

Koophandel.  

- Protocollen voor aankomend seizoen: (Jos) 

Er is contact geweest met RIVM en NOC*NSF, wij moeten namelijk zelf protocollen schrijven 

omdat wij niet onder een sportbond vallen. Samen met Liesbeth van Beusekom zal Jos zich 

hierover ontfermen.  

- Coronaproof lessen: (Jos) 



Jolanda van de Brink heeft verzamelt Coronaproof lessen, we zijn er blij dat zij ons hierbij helpt. 

Op verzoek kunnen wij deze gegevens met jullie delen. In het Oudfit blad staan ook al 2 

voorbeelden.  

 

Vraag van Roelien: Wij zijn in het Noorden vanuit SBVS ook bezig met protocollen aan het 

schrijven maar hebben veel last van de wirwar aan regels die per gemeente, dorp anders zijn. 

Hoe gaat jullie dit oppakken met het schrijven van de protocollen? Jos: Het wordt heel globaal, je 

krijgt richtlijnen, je schrijft een protocol en deze leg je voor aan de gemeente. En de gemeente 

toetst dit ook nog bij de Veiligheidsregio. Iedere sporthal/vereniging etc krijgt een eigen 

protocol.  

Vraag/opmerking van Simone: 2 veiligheidsregio’s die daar over beslissen, wijken beide iets af 

van landelijk advies. Volwassenen mogen buiten sporten, het advies is dat risicogroepen (dus 70 

plussers) niet moeten gaan sporten. De ene is een regel, de ander een advies. Het overzicht is 

hierdoor nog ingewikkelder. Uiteindelijk zijn gemeentes verantwoordelijk en zul je altijd bij je 

eigen gemeente navraag moeten doen.  

 

3. Goedkeuring notulen ALV dd 16 maart 2019 bijlage 1 

 

- We waren op 16 maart in Almere, er zijn geen vragen gekomen op de notulen, maar we 

hebben nog wel wat puntjes die besproken diende te worden. We zijn druk bezig geweest 

met het verkrijgen van de interventie.  Ook zijn wij druk bezig geweest met waar en hoe 

kunnen we opleidingen van de grond te krijgen. Daardoor zijn bijvoorbeeld regionale 

aanspreekpunten blijven liggen. Liesbeth van Beusekom, Gerda Rutten helpen ons hier 

aardig bij, Corine Kramer heeft zich bezig gehouden met het secretariaat,  

- Standpunt innemen mbt juridische hulp. Blijkt niet nodig te zijn. We gaan NLCoach hier ook 

niet voor betalen, Marjan Osse heeft aangeboden ons te helpen mocht dat nodig zijn. En 

eventueel de mogelijkheid voor juridische hulp binnen APPR inkopen als dat mogelijk is. 

- Meerjarenplan is ook nog niet helemaal van de grond gekomen, dit hangt ook samen met de 

koersbepaling die we nu niet bespreken, dus hier komen we op een later moment op terug. 

- Herzien van website, is een hele dure aangelegenheid kost enkele duizenden euro’s en hangt 

ook samen met de koersbepaling van VML.  

Daarmee zijn de notulen aangenomen! 

De ALV keurt de notulen van 16 maart 2019 goed! 

 

Vraag van Ieke: lukt niet  

 

 

 



4. Jaarverslag 2019       bijlage 2 

We hebben geprobeerd lite/light te zijn, maar dat is erg lastig gebleken.  

Ledenoverzicht: (Marjan) 

Het leden aantal is gezakt tav vorige jaren op 01-01-2020 was het ledenaantal 494, het 

positieve nieuws is dat we nu staan op 499. We hebben gekeken naar waarom mensen 

opzeggen, maar dat is doorgaans omdat de mensen een “bepaalde” leeftijd bereiken, 

stoppen met werken en dus ook de VML opzeggen.  

3 leden van in de 80 

82 leden in de 70 

194 leden van 60 

137 leden van 50 

37 leden in de 40 

6 leden in de 30 

3 twintigers! 

 Mieke is erg aan het lobbyen geweest voor opleidingen! 

Zelf kun je ook bij je eigen gemeente en vragen stellen mbt subsidies. 

 

Er worden wat vragen behandeld: 

Vraag: van Gerkina Dozen: Hebben jullie overzicht van het aantal potentiële leden/lesgevers van 500 

naar 750 leden en is er duidelijk hoeveel mensen die lesgeven aan ouderen. En vraag stagneert het 

aantal leden door het gebrek aan opleiding.  

Antwoord: Het komt erop neer dat er over de hele linie te weinig lesgevers zijn, momenteel nemen 

wij alleen lesgevers aan met de bekende opleidingen. Er worden steeds minder mensen opgeleid tot 

senioren lesgever.  

Wij zijn een belangenvereniging van MBVO docenten, daar zijn al meerdere gesprekken en discussies 

over gevoerd, wil je dat veranderen of niet. Dit is een punt voor de koersbepaling, welke de volgende 

keer wordt besproken. 

 

Vraag: Ieke, wat houdt onze samenwerking met NLCoach nu in, nu we geen gebruik kunnen maken 

van de collectieve rechtsbijstand.  

Antwoord: We hebben nooit een collectieve rechtsbijstand gehad via NLCoach. We hebben de 

ongevallen verzekering voor leden tot 70 jaar en we hebben een aansprakelijkheidsverzekering en 

deze is voor alle leden.  

We blijven gewoon bij NLCoach met de huidige verzekeringen. 

Het jaarverslag is hiermee besproken!  



 

 

5. Financiën 

 

5.1 Jaarrekening 2019         bijlage 3a 
Iets eenvoudigere versie voor 2019. Geen vragen over binnen gekomen, wel een toelichting 

op de cijfers: De interventie is niet helemaal goed gelopen en is niet goed gekeurd. Daarop 

heeft Maarten Stiggelbout aangegeven dat hij niet betaald hoefde te worden. De 

administratiekosten naar APPR zijn lager omdat er meer is gedigitaliseerd en er om die reden 

minder uren gemaakt hoeven te worden. Er is meer geld ingezet op verenigingsactiviteiten, 

we hebben wat meer kunnen uitpakken op het congres. We houden ipv 1340 euro verlies 

een positief resultaat van €3426,- over.  

 

5.2 Verslag van de kascommissie       bijlage 3b 

Wegens omstandigheden kon Marja Schnitger geen kascontrole doen, hiervoor is Karin 

Beaufays ingevallen en Camilla Veld. Op 14 februari is kascontrole geweest. Hierbij aanwezig 

Jos Kooijman en Marielle van Teeffelen van APPR Het Branchebureau. Alle financiele 

stukken waren volledig in orde, de kascommissie adviseert om decharge te verlenen aan de 

penningmeester. Wel willen zij nog aangegeven dat de forse kosten ten opzichten van het 

aantal leden een punt is waar nog extra aandacht moet worden geschonken.  
 

5.3 Benoeming kascommissie       bijlage ? 
Omdat Karin Beaufays haar termijn niet kan verlengen wegens stoppen met werkzaamheden. 

Camilla Veld zal wel haar termijn voortzetten. Om die reden hebben wij een vast lid en een 

reserve lid nodig voor de kascommissie. Er zijn een aantal mensen geweest die zich hebben 

opgegeven. Jos Kooijman neemt contact met hen op hierover. 

5.4   Decharge 
Marjan vraagt namens de commissie aan de ALV decharge te verlenen aan de 

penningmeester, dit wordt bevestigd door duimen digitaal op te steken. 

Ook vraagt Marjan de ALV decharge te verlenen aan het bestuur, ook deze wordt verleend 

door het opsteken van digitale duimen.  

 

5.5   Contributie vaststellen 2021 
De contributie wordt geindexeerd. Deze wordt afgerond naar een heel bedrag en wordt 

voor 2021 €75,-, bij betaling dmv automatische incasso is dit bedrag €10,- lager, €65,-. Voor 

aspirant leden is de contributie €45,-. 

 

5.6   Begroting 2020 en 2021       bijlage 3c+3d 
Jos heeft een eenvoudige begroting gemaakt voor 2021. Er zijn geen vragen over binnen 

gekomen. Maar wil wel graag een toelichting geven: Er is €9000,- opgenomen voor NLCoach 

voor 2021. Tim Lubouts is weg bij NLCoach. Jos is er bang voor dat we onze 

uitzonderingspositie kwijt raken en we €20,- moeten gaan betalen per persoon ipv de 

huidige €17.50. Deze kosten worden voor 2021 niet doorbelast aan de leden maar zijn wel 

opgenomen in de begroting.  



Punt van aandacht is de daling van het aantal leden tov de kosten.  

 

Vraag van Karin: Bij een volledig bestuur zullen de vaste kosten echt wel stijgen, als reserve 

is een 1 jaar vaste laten wel nodig, Jos, geeft aan dat dit klopt. Discussiepunt voor een later 

tijdstip. 

 

 PAUZE! 

 

6. Koersbepaling (praatstuk)     bijlage 4 
 

 

7. Rooster van aan/aftreden      bijlage 5 

 
Bij aanvang van aantreden van bestuur hebben wij aangegeven 3 jaar te willen aanblijven. 

Alleen Jos is na 2 jaar al weer herkiesbaar voor een verlenging. Jos is om deze reden 

herkiesbaar. 

Er zijn 120 stemmen uitgebracht, 119 stemmen voor en 1 stem tegen. Jos is hierbij wederom 

aangenomen als bestuurslid van de VML.  

 

8. PR  

 

9. Rondvraag (vooraf ingebrachte vragen) 

 
Vraag 1: Simone Gerono: in rood de antwoorden 

- voorbeeld overeenkomst van dienstverlening – deze staat op de website 

- Tariefstelling – het is een adviestarief, het is een minimum tarief. Dit zou het 

minimumloon zijn obv 20 uur per week. 

- MBvO en ondernemerschap – de Kamer van Koophandel heeft hiervoor een hoop 

webinars, deze zijn wanneer je bent aangemeld gratis.  

 

Vraag 2: Jose Meijers – Ongevallenverzekering voor 70+ 

tot 70 jaar ben je gedekt ongevallen, voor aansprakelijkheid geldt ongeacht je leeftijd 

 

 

Vragen tijdens rondvraag ingekomen: 

 

Aanvullende opmerking vanuit Karin – vaste prijsafspraken zijn niet mogelijk, zzp’ers moeten 

zelfstandig durven te onderhandelen nav de tariefstelling 

 

Vraag van Froukje van ’t Hoff – Gaat VML samenwerken met FNV en is een 

rechtsbijstandsverzekering ook mogelijk via de VML.  



We hebben al een samenwerking met FNV gehad, daarmee konden we verschillende juridische 

bijstand krijgen, alleen de kosten hiervan waren €25,- per lid (en dit was al een aangepast tarief), 

maar was te duur voor de meeste mensen. Je kan het zelf wel afsluiten. 

 

Opmerking van Lene – Er ligt een goed protocol dans, bij Dansondernemers.nl  

 

In hoeverre werkt VML samen met Sportservices – we zijn ons aan het verbinden met diverse 

sportservices.  

 

Paula, verwachten jullie uitval van 70 + docenten omdat ze bang zijn voor corona? Vanwege de 

hoge aantallen oudere mensen, die eventueel in de risicogroepen vallen  - We voorzien geen 

massale uitval, maar er zullen nu wat makkelijkere keuzes gemaakt worden mbt stoppen van 

lesgeven.  

 

Simone merkt op, dat veel mensen in de zorg zijn gaan werken en dat zij niet perse terugkeren als 

lesgevers na de coronacrisis. 

 

Ieke – Eigenlijk zouden alle studenten met het vak Senioren Sportleider kennismaken met VML, ik 

zou daarbij kunnen helpen – Dit gebeurd, d.m.v. flyers bij iedereen die slaagt. 

 

** Geen extra vragen en/of opmerkingen meer! ** 

 

De voorzitter sluit de ALV af, zij geeft aan dat het bestuur nog steeds heel hard aan het werk is om 

VML op de kaart te zetten.  

 

Tijdens de volgende vergadering gaan we bespreken wat de toekomst van VML en het MBvO er 

voorstaat. Hier zullen we met iedereen een gesprek/discussie over gaan voeren.  

 

In 2021, bestaat VML 25 jaar! En bestaat MBvO 50 jaar! Een groots jubileumjaar! 

 

Iedereen bedankt  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


