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Notulen Algemene ledenvergadering VMLNederland 
22 april 2022 15.00-17.00 uur online 

 
  1. Welkom door de voorzitter 

  Mieke Regelink heet iedereen welkom 

 

  2. Webinar Marjolein Kuijt  “ Stevig op de pedalen “ 

Marjolein is uitgenodigd om te vertellen (zie bijgaande presentatie) over het 
landelijk Project Doortrappen, veilig fietsen tot je 100ste, m.n. het onderdeel 
Stevig op de pedalen en hoe je in de reguliere lessen dit onderwerp kan 
implementeren. Het was een duidelijk en interessant verhaal en na afloop kon 
men nog vragen stellen. 
 

  3. Opening ALV 

Na een korte pauze opent de voorzitter het officiële gedeelte van deze 

bijeenkomst. 

 

4. Agenda Vaststellen 

De secretaris, Marjan Bos, stelt voor om de volgorde van punt 9 en 10 om te 

wisselen. 

Verder is er één binnengekomen vraag van Margo Hoendervanger waarover 

men besluit die in de rondvraag te behandelen. 

 

5. Mededelingen 

Er hebben zich 53 leden aangemeld voor deze ALV en 43 afmeldingen. 

De voorzitter neemt  het woord om stil te staan bij de beëindiging van het 

steunpunt MBvO in Limburg en het noodgedwongen opheffen van de 

vakvereniging uit het noorden: de SBvS.   

 

6. Goedkeuring notulen AVL d.d. 23 april 2021  

De secretaris neemt de notulen blad voor blad door, maar er zijn geen 

opmerking en zodoende worden de notulen officieel goedgekeurd. 
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7. Jaarverslag 

Vanuit de leden zijn hierover geen opmerking.  

De voorzitter geeft de leden een idee waar het bestuur achter de schermen 

aan werkt en welke zaken zoal lopen: 

- Allereerst hebben we heel veel werk gestoken in de Website. We zijn er trots 

op over hoe deze geworden is. Daarover later in deze vergadering. 

-VML is gesprekspartner bij de ontwikkeling van een landelijk Visie document 

dat onderschrijft (met cijfers) hoe belangrijk bewegen voor senioren is en hoe 

bv daar het onderwijs en salariëring op zou moeten aansluiten. Dit document 

zou voor de komende jaren onze fundering moeten worden om weer ons vak 

uit te bouwen. Hier hebben vele partijen aan meegewerkt en onderschrijven 

dit, zoals Kennis Centrum Sport en Bewegen, de Gelderse Sportfederatie, Huis 

van de Sport Limburg. 

Dit Visiedocument is op een haar na klaar en kan dan ingezet worden bij 

overheden en instanties. 

-De MBvO interventie verloopt eens in de drie jaar en moet dan geherijkt 

worden. Van KCS en B hebben we een consulent toegewezen gekregen die 

ons daarmee gaat begeleiden. Allereerst moeten we bepalen of de interventie 

nog wel van waarde is voor ons, want het zal veel schrijf en onderzoekwerk 

zijn om deze weer te verlengen. 

-Het samenstellen van de disciplinefase Masters Senioren Sport bij de KNGU 

kost toch ook veel meer tijd dan verwacht, maar het staat nu bijna op de rit en 

vanaf mei komt de informatie op de website bij de KNGU en kan men zich 

aanmelden voor september. 

-Verder netwerken we veel met facebook, Linkedin, Instagram en houden we 

nauw contact met allerlei instanties en laten we ons overal horen. 

-Verder nog even de aandacht voor onze Inspiratieworkshop op 21 mei in 

Veenendaal waarvoor je je kan aanmelden bij Claudia Dolman:              

vmlclaudia@gmail.com 

 

8. Financiën 

a. Een korte uitleg van de Penningmeester, Jos Kooijman, over het grote 

negatieve bedrag op de verlies en winst rekening. Ten gevolge van lockdowns 

en beperkende maatregelen ivm Corona zijn de verdiepingscursussen van 

2020 doorgeschoven naar 2021. De daarbij behorende kosten dus ook. Zelfs 

werden de kosten hoger dan verwacht, omdat er extra zalen moesten worden 
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gehuurd. De baten waren kleiner omdat de groepen cursisten kleiner moesten 

blijven. 

Het congres van November 2021 werd bedreigd door een lockdown en hoog 

oplopende besmettingen. Door het grote aantal aanmeldingen besloot het 

bestuur in september op te schalen met extra workshops en catering. In de 

week voor het congres regende het (begrijpelijk) afmeldingen, maar het was 

te kort dag om weer af te schalen. 

b. Het gevolg was dat de begroting voor 2022 moest worden herzien. Omdat 

de penningmeester streeft naar een reserve van € 10.000 heeft het bestuur 

een aantal maatregelen bedacht. 

-Het  halveren de onkostenvergoeding voor de bestuursleden.  

Er wordt  meer on-line gedaan(vergaderingen, besprekingen, congressen) 

waardoor de reiskosten verminderd zijn. 

-Het zoeken naar sponsoring/subsidie.  Als eerste stap hierin hebben we 

NIJHA bereid gevonden om een deel van onze Inspiratiedag op 21 mei te 

financieren. 

Een aantal leden biedt tijdens de vergadering spontaan hun hulp bij het 

zoeken naar fondsen en subsidies aan! 

-Het streven blijft om de contributie zo laag mogelijk te houden net als de 

kosten voor bijscholingen. 

c. Kascommissie: Lene Kleuver en Betsie Verhoeven zouden de kas 

controleren. Door vervelende omstandigheden moest Lene op het laatste 

moment afhaken en kon de reserve  Claudia Dolman gelukkig direct 

inspringen. 

Het woord is gegeven aan Betsie en zij vertelt dat de penningmeester en de 

medewerkster van Het Branchebureau  een heldere inzage hebben gegeven in 

de boekhouding. De kascommissie heeft geen onregelmatigheden gevonden 

en wil de vergadering derhalve vragen décharge te verlenen aan de bestuur 

en penningmeester. Dat gebeurt bij acclamatie. 

Het bestuur bedankt de kascommissie voor haar inzet. 

d. Uit de begroting 2023 blijkt dat de baten de kosten gaan dekken en dat de 

reserve weer wordt aangevuld naar €10.000. Hierover komen vanuit de leden 

geen vragen of opmerkingen. 

e. De contributie wordt verhoogd naar € 85,- . Het betreft een inflatiecorrectie 

en daar hoeft derhalve niet over gestemd worden. 
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Men krijgt nog steeds € 10,- korting op het lidmaatschap indien met 

automatisch laat incasseren. Het aspirant lidmaatschap gaat naar € 45,- 

 

9.  Rooster van aftreden 

De kascontrole zal volgend jaar nogmaals door Betsie Verhoeven en Claudia 

Dolman worden gedaan. Lydia de Rijk en Henny Aafjes melden zich als 

reserve. 

Ellen Breedveld heeft drie maanden de secretaris vervangen en wordt 

hiervoor heel hartelijk bedankt.  

Er zijn momenteel geen aftredende bestuursleden. Er hebben zich echter wel 

twee nieuwe belangstellenden  aangemeld voor een bestuursfunctie.  

Met Conny de Vries en Ellen Breedveld is afgesproken eerst een periode mee 

te draaien om enig inzicht te krijgen in de functies, taken en gang van zaken 

binnen het bestuur om zich daarna officieel verkiesbaar te stellen. 

 

10. Rondvraag 

Margo Hoendervanger : bij het opheffen van het steunpunt MBvO in Limburg 

is ook de mogelijkheid om collectief de BumaSena rechten af te kopen 

vervallen. 

Om dit particulier als zzp-er te betalen is vrij prijzig. Bij navraag bij andere  

leden in de vergadering blijkt dat men veelal aangesloten is bij een 

Sportservice of andere instantie die dat voor haar lesgevers betaalt. VML gaat 

onderzoeken of wij als vereniging het collectief kunnen aanbieden en of je 

gedekt bent wanneer je Spotify of andere betaalde muziekdienst gebruikt. 

Froukje van ’t Hof: kan VML een BHV, EHBO en/of AED cursussen gaan 

aanbieden? 

VML heeft dat als eens eerder onderzocht, het is veel praktischer en 

goedkoper om dat plaatselijk te regelen. Bovendien is BHV erg gebouw 

afhankelijk en wordt niet als algemene cursus aangeboden. 

 

10. Website 

De basis van de nieuwe website is inmiddels online. De Kennisbank moet nog 

een besloten pagina worden alleen voor leden. 

Wat willen we daarin hebben? In groepjes is er 10 minuten gebrainstormd 

over de mogelijke inhoud. De verschillende groepjes is gevraagd hun 

bevindingen even op de mail te zetten. 
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Het bestuur had ook nog over gedachten willen wisselen over het opzetten 

van een docenten- registratie- systeem. Gezien de tijd en wellicht de 

complexiteit van het onderwerp is besloten dit vooruit te schuiven naar een 

andere dag.  

 

11. Afsluiting 

Doordat de techniek ons ineens in de steek liet was de afsluiting nogal abrupt 

en rommelig! Toch kon de voorzitter nog iedereen bedanken voor zijn/haar 

aanwezigheid in input en Lydia de Rijk bedanken voor het organiseren van 

deze ALV. 

 
 


