
Notulen en agenda YMCA ALV 17-01-2021  
 
Agenda  

1. Opening  
2. Mededelingen  
3. Bespreken jaarverslagen 2020 
4. Kascontrole commissie 
5. Bestuurswissel 
6. Vooruitblik 2021 
7. WVTTK 
8. Rondvraag 
9. Sluiting 

 
Aanwezig: Erica Nap, Joonas, Lieke Wiggers, Hanna Knol, Jerke Knopert, Albart Knopert, Matthijs de 
Nooijer, Tim Woertman, Reinier Julsing, Esther Baars, Judith Knol, Mark Mieras, Eeke Noomen, Luka 
Leer, Eva Knol, Iris Velthausz, Bram Janssens, Marleen van Gerner, Erik Knopert, Onno Adding, 
Siewerd Wabeke, Mirthe Broer van Dijk, Annelijn ter maat, Pelle Willems, Henk Mulder.  
 
Afwezig met afmelding: Dick Jeronimus 
 

1. Opening 
Hanna opent de vergadering om 14:06 uur. 
De vergadering is digitaal. Er worden een aantal regels afgesproken zoals over het geluid, vragen en 
opmerkingen.  
 

2. Mededelingen 
Dick Jeronimus heeft een afmelding en wenst ons een fijne vruchtbare vergaderingen en een fijn 
YMCA jaar. 
Hanna wil de notulen van 2019 vaststellen. Hanna vraagt of er vragen of opmerkingen zijn over de 
notulen van 2019. De notulen zijn goedgekeurd.  

 
3. Bespreking Jaarverslagen 2020 

• Zomerfestival (door Esther Baars).  
Gelukkig is er wel een zomerfestival geweest. Het was wel uitdagend omdat er veel oudelui 
niet meer waren, wisselingen in de hoofdleiding en corona. Ook zijn er een aantal 
protocollen veranderd.  
Er was een leiding weekend. Dit is een weekend vooraf aan het Zomerfestival. Daardoor 
konden er veel dingen gezamenlijk worden opgepakt. Het hoogtepunt was de modeshow. Er 
waren ook veel spellen.  
Het thema van dit jaar was Astrix en Obelix en de magische koe. Er waren veel klassieke 
spellen die het altijd goed doen. Er was een knutselmiddag door eva geïntroduceerd. Er 
waren vooral veel enthousiaste meiden. Esther kijkt uit naar volgend jaar.  
Er zijn Wisselingen in de hoofleiding geweest. Eeke is er uit de hoofdleiding. Tim en Albart 
verlaten binnenkort de hoofdleiding en worden vervangen door Siewerd en Nicole.  
Er zijn geen vragen over het Zomerfestival.  
 

• Zomerfestivalclub (door Mirthe Broer van Dijk).  
Het is meer een kinderclub voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Elke vakantie wordt er een 
activiteit gehouden. Afgelopen jaar waren er activiteiten zoals film kijken en spellen spelen. 
Hierdoor is er vaker een moment dan alleen het Zomerfestival waar de kinderen elkaar zien.  
Hanna heeft een vraag voor de zomerfestivalclub tijdens Corona.  



Mirthe vertelt dat de leiding een mondkapje op had, de kinderen mochten 10 minuten van te 
voren aanwezig zijn, de ouders moesten buiten wachten en niet komen als je ziek bent.  
Nu de scholen dicht zijn wordt er ook geen activiteit gehouden. Er is een knutseltas met 
spullen rondgebracht en dit willen we de volgende vakantie ook weer doen.  
 

• Meet en Greet (door Judith Knol). 
Dit jaar is het anders omdat er een doorstroom is qua leiding. De oudere leiding hoeft nu 
minder te stimuleren om nieuwe activiteiten te organiseren. Dit wordt goed opgepakt.  
Er is nieuwe leiding van 16 á 17 jaar zoals Mirthe en Wisely.  
Vorige week was er online weerwolven en er waren veel nieuwe kinderen. Van bijvoorbeeld 
12 jaar. Alles gaat nu online en er zijn nog veel spellen. Er zijn ook een aantal in de leiding die 
technisch zijn waardoor dat ook allemaal soepel verloopt.  
Jerke is positief en vind het fijn dat het doorgaat.  
 

• 18 plus avond (door Erica Nap).   
In januari is er een activiteit geweest waarbij we Wie is de mol? Hebben gekeken. Vorige 
maand was en een online pubquiz georganiseerd door Tim en Kaj. Hier hebben veel mensen 
aan mee gedaan.  
Er is nu een mooi aantal van 40 deelnemers in de groepsapp. Het is wel even zoeken met 
corona wat we wel kunnen doen. 
 

• Het Doeboek voor kinderen (door Tim Woertman). 
YMCA NL kwam met een doeboek als idee. Als YMCA kan je dit bestellen zodat je dit aan de 
kinderen in de omgeving kan geven. We hebben het doeboek besteld en rondgebracht. We 
hebben veel boeken weggebracht en kinderen blij kunnen maken. Het was een succes.  
 

• Sinterkerst (door Hanna Knol).  
Dit was midden in de Lock Down dus moest er geïmproviseerd worden. Iris, Annelijn en Eva 
hebben dit heel goed opgepakt. Iedereen kon thuis een crazy 88 doen met de pakketjes die 
zijn thuisgebracht. 
  

• Stichting (door Erik Knopert).  
Het was een spannend jaar voor de stichting en daardoor ook voor de vereniging. Het was 
onzeker of we op het kampterrein mochten blijven. We zijn daar gelukkig uitgekomen met de 
HAMAC. We zijn bij vergaderingen geweest met de buren en de HAMAC. 
De buren hebben wel een aantal voorwaarden zodat er bijv. geen luidruchtig kampen 
worden georganiseerd door ons of de HAMAC. De YMCA kan zich hier goed in vinden en 
daarom is er een nieuw huurcontract met de HAMAC opgesteld. Daardoor mogen we in ieder 
geval vijf jaar blijven totdat één van beide opzegt.  
De oude slechte gebouwen gaan weg. Dit gaat om de twee keten en de keuken. Die zijn deze 
winter door vrijwilligers opgeruimd zodat het binnenkort gesloopt kan worden.  
Komend Zomerfestival kunnen we gebruik maken van de kantine en de gebouwen van de 
HAMAC. 
Bram heeft verder geen aanvullingen.  
Het bestuurlijke vlak wil Hanna nog wat aanvullen. Het beheer is veranderd. Hanna deed dit 
en Judith Knol neemt dit nu over. Dit is ook in de groepsapp gedeeld.  
Als het contract met de HAMAC getekend is zullen er ook een aantal wijzigingen plaatsvinden 
in het stichtingsbestuur. Bram neemt de voorzittersrol van Mark Wossink over. Erik blijft 
penningmeester en Tim Woertman wordt de nieuwe aanvulling van het bestuur. Het is nog 
afwachten wanneer dit gaat plaatsvinden.  



Mark Mieras heeft een vraag over de keuken. Is de keuken van de HAMAC zo groot dat er 
gekookt kan worden voor iedereen die blijft slapen?   
Bram zegt dat er voor 40 man gekookt kan worden op gaspitten. 
Tim reageert dat er werd verteld tijdens het opruimen dat er alleen frituurpannen staan.  
Bram vertelt dat dit niet waar is. Ook kunnen er altijd gaspitten bij gehuurd worden.  
Matthijs vraagt wat de plannen zijn van de nieuwbouw. Erik vertelt dat de plannen de 
afgelopen jaren vaak gewijzigd zijn. Er komt als eerst een loods waar de HAMAC en wij onze 
materialen neer kunnen zetten. De keuken en de kantine worden iets ruimer door middel 
van een uitbouw. Er komt in de toekomst een overkapping zodat er ook buiten kan worden 
gegeten.  
Mark Mieras vindt het een mooi contract. Jammer dat onze gebouwen weg gaan maar wel 
goed dat er voor vijf jaar vastgesteld kan worden en er zekerheid is.  
Erik vertelt dat dit klopt. En zijn helaas geen eigen gebouwen meer. Gelukkig hebben we nu 
wel zekerheid dat we op het terrein kunnen blijven.  
Mark snapt de concessies die gemaakt moeten worden.  
Matthijs vraagt of er geen nieuwe slaapketen komen. Erik zegt nee.  
 

• Financieel jaarverslag (door Jerke Knopert). 
Iedereen heeft dit al even kunnen doornemen. Er heeft een hervorming plaatsgevonden. Dit 
rekeningen waren ingewikkeld. Elke club had namelijk een eigen kistje of betaalrekening. 
Hierdoor was het moeilijk overzicht te houden. En er was ook geen zicht op de winsten.  
Nu worden de winsten of verliezen verrekend met de club. Hierdoor wordt er ook 
gezamenlijk gespaard. Hierdoor hebben we nu een kloppende jaarrekening.  
Er is hierdoor meer winst gemaakt dan verwacht door het Zomerfestival.  
Dit komt ook omdat het met Corona een gek jaar is. Ook andere jaren waren er vaak winsten 
bij het Zomerfestival. We gaan nu bedenken wat we met de winsten gaan doen.  
Er is 1650 euro binnengekomen en er waren 650 euro aan kosten. Het is van belang dat we 
niet teveel winsten opbouwen want we zijn een non-profit organisatie. Dit kan bijvoorbeeld 
ingezet worden voor jubilea.  
Er zijn geen vragen over het financiële jaarverslag.  
 

4. Kascontrolecommissie 
Matthijs en Pelle hebben Jerke gecontroleerd. Matthijs verteld dat ze een middag hebben gezeten. 
Hij is positief over de hervormingen. Er was één euro te veel in de fysieke kist. Pelle zegt dat het goed 
ging en er geen bijzonderheden zijn.  
Jerke bedankt Pelle en Matthijs voor hun tijd.  
Volgend jaar moet er weer een kascontrole zijn en die worden benoemd tijdens de ALV.  
Meestal gebeurd dit een half uur voor de ALV. Het gaat om het controleren van het jaarverslag, de 
bonnetjes en de afschriften. 
Simon Arends en Matthijs de Nooijer zijn volgend jaar kascontrole. Mark Mieras wil wel reserve zijn  
voor de kascontrole.  
Omdat het digitaal is moeten de handen geheven worden voor de camera.  
Er hebben geen mensen bezwaar. Het is goedgekeurd.  



 
 

5. Bestuurswissel 
We nemen afscheid van Erica dit jaar. Dit gaat helaas stoppen met het bestuur. Erica had vaak net 
een andere kijk op dingen zodat we een beter compleet beeld krijgen van zaken.  
Er is ook een klein presentje maar die is nog onderweg.  
Lieke is het mee eens wat er is gezegd.  
 
Er zijn ook 2 nieuwe bestuursleden als versterking voor het bestuur.  
Joonas en Reinier. Joonas neemt de functie van secretaris van Erica over.  
Joonas zit sinds dat hij 12 jaar is bij de YMCA. Hij wil graag helpen om dit vast te houden.  
Jerke vraagt of hij al vaker meegeholpen heeft met activiteiten.  
Joonas vertelt dat hij met de Meet en Greet geholpen heeft en de spelengroep.  
Reinier wordt ook voorgesteld. Reinier heeft zelfde reden als Joonas. Hij zit al erg lang bij de YMCA en 
wil graag helpen toen hij gevraagd werd.  
Esther vraagt wat Reinier gaat doen. Er is nog geen specifieke functie. Hij wordt dan algemeen 
bestuurslid. Jerke vertelt dat Reinier daardoor ook kan gaan kijken wat hij het leukste vind qua 
functie. 
Lieke vertelt dat mocht er iemand tijdelijk de taken niet kunnen uitvoeren dat Reinier dit oppakt.  
Joonas moet worden ingestemd als secretatis omdat hij onderdeel is van het dagelijks bestuur.  
Niemand heeft bezwaar tegen de manier van stemmen.  

 
Joonas is officieel secretaris.  
 
Er wordt ook gestemd voor Reinier als algemeen bestuurslid. 



 
Reinier is nu algemeen bestuurslid.  
Mark Mieras vindt het leuk dat het gelukt is om nieuwe jongere mensen door te laten stromen 
richting het bestuur.  
 

6. Vooruitblik 2021 
Een vooruitblik is lastig in verband met Corona en de maatregelen die wisselen. We willen vooral in 
de Corona tijd zoveel mogelijk activiteiten neer zetten zoals een doeboek, online pubquiz of een 
knutselpakketje. Ook als je elkaar niet kan zien is het wel leuk om nog dingen te organiseren. Het 
hoofddoel is om alsnog een activiteit te organiseren. Als er minder beperkingen zijn, hopen we ook 
grotere activiteiten neer te kunnen zetten zoals vorig jaar met het Moviepark. Ook als bedankje naar 
de vrijwilligers toe.  
De voortuitblik op financieel gebied is al genoemd. Wat kunnen we met het extra budget doen 
waarbij we nu winst maken? Het is minder nodig om een grotere spaarrekening te hebben. Dit kan 
ook goed gecombineerd worden met een grotere activiteit.  
 
Er was een vraag gekomen over het huishoudelijk reglement. Daarom willen we dit jaar gaan kijken 
naar een nieuwe huishoudelijk reglement. Het huidige reglement is er oud en komt uit het jaar 1992. 
Er wordt een vernieuwing ingesteld. 
Hanna verteld dat Henk mulder ons er op wees via de mail er op dat wij op 21 oktober 160 jaar 
bestaan. We hopen dat we dan meer kunnen organiseren binnen de maatregelen. Mochten er 
mensen zijn die hier ideeën over hebben kan dit worden gestuurd naar Hanna via WhatsApp of de 
mail.  
 
Esther is aan het woord voor het Zomerfestivalthema. We weten niet of het zomerfestival door kan 
gaan maar het is wel leuk om hier over na te denken. Normaal wordt er veel gestemd en gepitcht 
voor een nieuw thema. Er zijn 45 reacties geweest op de online stemming. 
Esther deelt haar scherm. Het thema is piraten.  

 
 



Mark Mieras heeft een vraag. Als Tim naar de stichting gaat, blijft hij dan ook bij de vereniging? Tim 
vertelt dat hij blijft in beide besturen. Het idee is dat Reinier mijn functie overneemt of dat we 
doorschuiven. Het is niet heel wenselijk om in beide besturen te zitten.  
Bram vertelt dat de stichting nog geen besluit genomen of Tim kan aansluiten. In oktober wordt de 
beslissing genomen.  
Hanna vertelt dat er we dit jaar ook gaan kijken of er weer nieuwe mensen bij de vereniging komen 
zodat er doorstroom blijft.  
 
Henk Mulder wenst ons heel veel succes en is blij dat het allemaal door gaat naar al die jaren. Hij is 
ook voorzitter geweest vroeger. 
 

7. WVTTK 
Er zijn geen punten om te bespreken.  
 

8. Rondvraag 
Bram Janssens doet een oproepje of er mensen bij de stichting willen. Ze kunnen zich melden bij 
Bram of Hanna. 
Hanna doet ook een oproepje bij het verenigingsbestuur. Wat doen wij tijdens een vergadering? We 
bespreken wat er wordt gedaan tijdens de activiteiten, contact met YMCA Nederland en hoe het gaat 
met het Zomerfestival. We bespreken wat er voor nieuwe activiteiten we kunnen doen. Naderhand 
drinken we vaak een biertje met z’n allen.  
 
Sluiting 14:54 door Hanna Knol. 
Normaal sluiten we af met een nieuwjaarsborrel. Helaas hebben we dit jaar niet een borrel. Hopelijk 
kan het Zomerfestival door gaan en kunnen we veel activiteiten organiseren. We gaan nu met zijn 
allen proosten.  
Hopelijk kunnen we iedereen dit jaar weer in de hut kunnen zien. Fijn weekend en tot de volgende 
keer.  


