
Agenda en Notulen Algemene Ledenvergadering YMCA Zutphen 23 januari 2022

1) Opening
2) Mededelingen
3) Notulen 2021
4) Bespreken Jaarverslagen 2021
5) Kascontrolecommissie
6) HR
7) Bestuurswissel
8) Vooruitblik 2022
9) WVTTK
10) Rondvraag
11) Sluiting

Aanwezig: Hanna Knol, Joonas van der Kolk, Annelijn ter Maat, Reinier Julsing, Lieke
Wiggers, Albart Knopert, Jerke Knopert, Tim Woertman, Erik Knopert, Mark Mieras, Norah
Knoef, Esther Baars, Siewerd Wabeke, Bram Janssens, Willemijn Heikoop, Eva Knol,
Jelmer Sijbers, Iris Velthausz, Pelle Kramp, Merel Rougoor, Tijs van Hoof, Wianda
Rozendaal, Wietske Derksen, Wim Rouwenhorst, Herwin Rouwenhorst, Teun Rouwenhorst,
Matthijs de Nooijer.

Afwezig met afmelding: Wim Wolters

1. Opening
De vergadering wordt geopend om 14.06 door Hanna.

2. Mededelingen
Wim Wolters laat weten dat hij niet aanwezig zal zijn, maar vindt het wel leuk om te lezen
wat er gebeurd is het afgelopen jaar.

Dick Jeronimus is helaas overleden in december. Een condoleancekaart is naar de
nabestaanden gestuurd.

3. Notulen 2021
De notulen van de ALV van vorig jaar zijn naar iedereen verstuurd. Er zijn geen
opmerkingen over, dus zijn de notulen vastgesteld.

4. Bespreken Jaarverslagen 2021

a. Zomerfestival (Esther): nieuwe uitdagingen dit jaar, zoals de situatie met het
coronavirus en het feit dat de gebouwen gesloopt zijn. Toch is alles goed
gelukt. Een leidingsweekend met workshops is een goede voorbereiding
geweest. Het thema was piraten. Het zomerfestival was dit jaar een succes te
noemen. Dit jaar is een jubileumjaar (35 jaar), dus hopelijk wordt dit jaar
minstens zo geslaagd als de vorige editie.

b. Zomerfestivalclub (Willemijn): nieuwe formats, een andere leeftijdscategorie
(4-7 ipv 6-12) bij de sinterklaasactiviteit. Kleinschalig, maar gaat wel goed.



c. Meet & greet (Esther): niet veel activiteiten, hopelijk wordt het na de
lockdowns weer wat drukker. Nieuwe leiding wordt aan een groepsapp
toegevoegd en wordt meteen uitgenodigd voor de activiteiten.

d. 18+-avond (Wietse): vanwege de coronamaatregelen was het lastig om
dingen te doen, af en toe zijn er wel leuke activiteiten georganiseerd (zoals
een steptocht en spelletjesavonden). Hopelijk kunnen we dit jaar weer meer
activiteiten fysiek doen.

e. Stichting: de huur bij de Hamac is rond voor zeker 5 jaar, die wordt elk jaar
verlengd (dus elk jaar wordt er 5 jaar vastgelegd). Ook wordt er geprobeerd
om zonnepanelen te krijgen, contact met de Rabobank om het bedrag te
splitsen tussen de Stichting en de Rabobank (dat verloopt tot nu toe
moeizaam, maar er wordt aan gewerkt). De tuin bleek niet van de stichting,
maar van de gemeente te zijn. Het onderhoud aan de tuin is voorlopig
stopgezet, plannen om elk jaar of elke twee jaar met een paar vrijwilligers
even de tuin te fatsoeneren. Er is onkruid uit de dakgoot gehaald, en de
brandbeveiliging is geüpgraded. Brandbordjes moeten altijd blijven branden.

Mark vraagt of het toiletgebouw van ons is. Het toiletgebouw is niet van ons, maar staat wel
tot onze beschikking.
Mark vraagt of de financiële situatie van de stichting goed is. Erik zegt dat die situatie stabiel
is, elk jaar wordt er gekeken of er veranderingen nodig zijn. Voorlopig verliezen we
langzaam geld, maar er is voorlopig geen noodsituatie, omdat de financiële situatie voorlopig
nog goed is. De kascontrole van de stichting wordt gedaan door Hanna en Jerke, dat gaat
goed.
Mark zegt dat de kampvuurkuil niet brandveilig is, en dat de stichting blijkens het nieuwe
huisreglement niet meer verantwoordelijk is voor faciliteiten op het kampterrein. De vraag is
wie er dan wel verantwoordelijk voor is. Bram zegt dat de verantwoordelijkheid toch wel bij
de stichting ligt, of bij de Hamac omdat alle faciliteiten van de Hamac zijn nu. De stichting
huurt de faciliteiten. Er moet een commissie opgericht worden om de kampvuurkuil veiliger
te maken. De commissie zal bestaan uit Jelmer, Wesley, Tim, Jerke.
Willemijn vraagt of er iemand naar de cv-ketel kan gaan kijken. Bram gaat daar naar kijken.

Verder zijn er geen vragen.

f. Financieel (Jerke): er zijn dingen anders gegaan dan voorgaande jaren,
waardoor het jaarverslag er anders uitziet dan normaal. Bij het zomerfestival
kon er best veel, wat betekende dat er iets meer is uitgegeven dan begroot.
Samen met een opbrengst die lager was dan verwacht levert dit op dat het
zomerfestival een verlies heeft gedraaid, iets dat niet vaak voorkomt. Verder
draaien alle clubjes break-even. De clubactie van de Rabobank had geen
minimumbedrag dit jaar, waardoor er ook via de clubactie minder geld
binnenkwam. Er moet meer worden gestemd voor een beter vooruitzicht. Als
vereniging is er een verlies geleden van €1040,-, dat hoofdzakelijk is
veroorzaakt door het verlies van het zomerfestival en de tegenvallende
inkomsten vanuit de clubactie.

Bram vraagt hoeveel verlies er is geleden op het zomerfestival. Jerke zegt dat dat verlies
€450,- bedraagt. Bram vraagt welk deel van het verlies door de tenten is gekomen, omdat



de stichting de tenten zou betalen als dat nodig was. Jerke weet niet hoe groot het deel van
het verlies dat door de tenten is veroorzaakt is.
Bram vraagt of er veel deelnemers niet hebben betaald of veel mensen niet zijn gekomen bij
het zomerfestival, Eva zegt dat een groot deel van het verlies door het eten voor de week
komt, Esther vraagt aan Marleen of de stichting de tent al heeft betaald.
Jerke oppert om een kleine bijdrage in te stellen voor het leidingsweekend, dat kan worden
besproken bij de vergaderingen van het zomerfestival.

Verder geen vragen.

5. Kascontrolecommissie
Eva en Hannah hebben de kascontrole gedaan. Jerke heeft zijn financieel jaarverslag goed
opgesteld volgens de kascontrolecommissie. Er wordt gestemd door middel van handen
voor de webcam, iedereen stemt in met een decharge van het jaarverslag.

Hannah wil graag nog een keer de kascontrole doen, samen met Pelle. Tim is reserve.

6. HR
Het vorige HR was 30 jaar oud, dus tijd voor een vernieuwing. Hanna vraagt of er vragen of
opmerkingen zijn.
Mark heeft een paar puntjes:
Art. 2a geeft aan dat de voorzitter contact heeft met een raad van advies. Wie is de raad van
advies? De raad van advies zijn oud-bestuursleden, dat kan bij het artikel genoteerd worden.
Art. 3 geeft aan dat het bestuur van de vereniging de besturen van de onderafdelingen kiest.
Klopt dat? Ja, dat klopt, het bestuur van de vereniging draagt vrijwel altijd nieuwe
bestuursleden van de onderafdelingen voor aan de onderafdelingen (deze voordrachten
worden in bestuursvergaderingen besproken). Het verenigingsbestuur wil graag de
eindverantwoordelijkheid hebben.
Art. 5 geeft aan dat bij kandidaat-bestuursleden een eventuele tegenkandidaat schriftelijk
moet worden ondertekend door vijf leden. Is dit nodig? Dit is vooral een voorwaarde dat
tegenkandidaten ook gesteund worden bij hun voordracht. Er wordt naar gekeken, het kan
zijn dat het wordt veranderd, waarschijnlijk blijft het artikel ongewijzigd.
Art. 10 geeft aan dat de stichting geen verantwoordelijkheid meer heeft voor de faciliteiten
waar activiteiten plaatsvinden. De stichting faciliteert echter wel het kampterrein. Hanna en
Bram gaan kijken of er veranderingen moeten worden doorgevoerd in art. 10.
Wat is leidend: statuten of HR? Statuten gaan boven het HR.

Verder geen vragen.

Stemming vindt plaats door middel van handen voor de webcam bij een stem voor, en een
vocale melding bij een stem tegen. Met inachtneming van de opmerkingen van Mark is het
nieuwe HR unaniem aangenomen.

7. Bestuurswissel
Dit jaar verlaat Tim helaas het verenigingsbestuur. De vereniging heeft een presentje
geregeld, Tim wenst de nieuwe bestuursleden succes.

Er zijn twee nieuwe kandidaat-bestuursleden: Annelijn en Wietse.



Annelijn wil graag helpen met ondersteunen van activiteiten binnen het bestuur, en het
ondersteunen van de clubjes. Daarvoor gaat ze samenwerken met Lieke.
Wietse zegt dat hij pas sinds 2 jaar bij de YMCA zit, en omdat het hem zo goed bevalt vindt
hij het leuk om iets terug te doen door het bestuur te ondersteunen als algemeen
bestuurslid.
Er zijn geen vragen aan de kandidaat-bestuursleden.

De stemming geschiedt op eenzelfde wijze als de stemming over het HR en het financieel
jaarverslag.
Annelijn en Wietse worden allebei unaniem ingestemd, dus zijn er twee nieuwe
bestuursleden bij de YMCA Zutphen.

8. Vooruitblik 2022
Vorig jaar was het lastig om activiteiten te organiseren, hopelijk wordt dat komend jaar weer
beter mogelijk. Dit jaar gaat er een Nederlandse delegatie naar Denemarken voor de YMCA
wereldvergadering.

Een vooruitblik op het zomerfestival (Esther): er is weer een stemming geweest over het
thema van dit jaar. Er zijn 57 stemmen uitgebracht, waarbij als thema Alice in Wonderland is
gekozen. Mark is het er absoluut niet mee eens. Als er nog mensen zijn die willen helpen
met voorbereiding van het zomerfestival, moeten diegenen zich melden bij Esther.

9. WVTTK
Er is verder niks ter tafel gekomen.

10. Rondvraag
Verder geen vragen.

11. Sluiting
Hanna bedankt iedereen voor de aanwezigheid. De vergadering wordt om 15.07 gesloten.


