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c: Terugblik Corona periode
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•

a : financieel resultaat 2019-2020
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• 10: Afronding ALV 2020-2021

Naamsverandering Vereniging
Afspraken gemeld in
vorige ALV, dd12-12-2019

Naamsverandering vereniging
Begroting kosten
Wat
vastleggen nieuwe
statuten
Opmaak
Update website

Budget
Notariskosten
Ontwerp nieuw Logo
Opmaak documenten

Totaal (noodzakelijk)

Promotie nieuwe naam

€ 450,00
€ 250,00
€ 185,00
€ 50,00

offerte v Eldrik & v.Eldrik
offerte Renal, 200,00 ex BTW
offerte Renal, 150,00 ex BTW
erkenning vrijwilligerswerk hiervoor

€ 935,00
artikel in topic
aanschrijven relaties

Totaal Promotie
Verzoek financiële
bijdrage Gemeente

Bron

€ 450,00
€ 100,00

mail A.Cranen375,00 ex Btw
eigen inschatting

€ 550,00
"Vonkje" dekking
notariskosten

€ 500,00

Aanvraag bij gemeente gestart

Daadwekelijke uitvoering
• 6 maart 2020 : Nieuwe naam bij notaris van Riel
Nijmegen vastgelegd.
• Financiële afhandeling
• Notaris kosten
: 249,45
• Kosten nieuw logo
: 242,00
• Website aanpassingen : 0,00 (stagiaires)

Voortzetting MAGYC activiteiten
Afspraken gemeld in
vorige ALV, dd12-12-2019

Daadwekelijke uitvoering

Afspraken met Magyc

• 61 leden hebben zich ingeschreven

• Magyc leden schrijven zich in als lid bij Old Socks voor 1/12/19
• Magyc contributie is aangepast naar 160,- voor 2019-2020 gelijk met Old Socks
• Magyc heft zich op per 1/1/2020

• Bewegen op Muziek les tijden en locatie gehandhaafd

• Of later indien de formaliteiten niet zo snel geregeld kunnen worden
• Overdacht van resterende financien naar Old Socks

• Vervolg door Old Socks vanaf 1/1/2020
• Toevoegen van 4 Bewegen op Muziek lessen per week (huidige aanbod vanuit Magyc)
• Dienst verband Jose Rijnbout uitbreiden voor deze 4 lessen
• Afhandelen Naam verandering

• Financiële afhandeling;
• 80,- contributie geïnd door Fit&Fun Heumen in 2020
• Kosten betaald uit Magyc kas
• Zaalhuur en docent (José) kosten t/m april 2020
• Ontslagvergoeding José, tgv ontbinding van haar
contract bij MAGYC

• Overdracht MAGYC rekening
• Overdracht resterend kasresultaat (130,-) 1 mei 2020
• Naheffing Rabobank (224,73) 12 mei 2020, tgv van
negatief saldo op de op te heffen Magyc rekening

• Naamsverandering uitgevoerd

Terugblik 2019-2020: corona periode
Onze sportactiviteiten moesten vanaf maart 2020 als gevolg van de verschillende maatregelen ter
bestrijding van het corona virus met name voor de zaalactiviteiten in aangepaste vorm uitgevoerd en
zelfs voor enkele weken worden stopgezet.
Om u toch zoveel mogelijk te laten bewegen en de continuïteit van onze verenging te waarborgen
hebben we onze docenten tijdens de stopzetting van de lessen waar mogelijk ingezet om beweeg video’s
te maken.

Een deel van onze sport accommodaties heeft geen zaalhuur gerekend tijdens de verplichte corona stop.
Helaas wachten we nog steeds op de teruggave van het grootste deel van deze zaalhuur.
Vooruitlopend op een formeel besluit van de ALV is de besparing door het niet doorberekenen van de
zaalhuur door een deel van onze accommodaties en de gedeeltelijke besparing op de docentkosten al
verrekend met de contributie voor het seizoen 2020-2021 als “corona” korting, zie ook slide 6 financiële
rapportage.

Financieel rapportage 2019-2020
begroting 2019-2020

winst_verlies 2019-2020

Debet

Credit
€ 52.000,00
€ 4.800,00

Contributie (regulier)
Contributie (4*BOM)
Totaal contributie

€ 8.770,20

€ 7.000,00

€ 300,00

€ 8.770,20

€ 342,86
€ 0,00

0,00
€€ 0,00

€ 46.150,00

€ 4.900,00
€ 51.050,00

€ 39.462,74
€ 1.100,00
€ 40.562,74

Teruggave van zaalhuur LACO wordt in 2021
verwacht (mits toegekend)

€ 12.900,00
€ 1.650,00
€ 600,00

€ 250,00
€ 950,00
€ 250,00

notaris kosten naamsverandering
ontwerp logo, aanpassing templates, website, ed
Extra promotie aktie
Diverse kosten
Overige kosten

€ 450,00
€ 485,00
€ 500,00
€ 500,00

Materialen onderhoud
Materialen

€ 400,00

€ 15.150,00

€ 9.755,80
€ 1.157,14
€ 10.912,94

€ 1.450,00

€ 7.493,88

€ 1.935,00

€ 463,08

€ 400,00

€ 74,62

€ 64.383,91

€ 3.500,00

Reservering contributie korting 2020-2021

Winst/Verlies

€ 0,00

Door late uitbetaling van de gemeentelijke
subsidie voor 2018-2019 (3500,-) is deze geboekt
om het huidige boekjaar 2019-2020

€ 300,00

kantoorkosten
Kosten E_captain
Overige beheerskosten
Totaal beheerskosten

Totaal

€ 55.613,71

3.500,00
1.000,00
2.500,00

loonkosten en vergoedingen docenten (regulier)
€ 40.000,00
loonkosten en vergoedingen docenten (4*BOM)
€ 4.100,00
loonkosten en vergoedingen docenten (opstart activiteiten) € 550,00
verekening SW/NW
€ 1.500,00
Totaal kosten docenten
Ondersteuning en advies
€ 4.400,00
scholing en onderwijs
€ 500,00
Overige personeelskosten
Totaal personeelskosten
nagekomen ondersteuning en advies kosten
Totaal personeelskosten, gecorrigeerd
Zaalhuur (regulier)
Zaalhuur (4*BOM)
Zaalhuur (opstart)
Totaal zaalhuur
nagekomen zaalhuur (regulier) kosten
Totaal zaahuur, gecorrigeerd

Credit

€ 56.800,00

Subsidie gemeente
Rabobank ClubActie
Overdracht vanuit Magyc
Overige inkomsten
rente-opbrengst
rente- en bankkosten
Totaal financieel baten en kosten

Debet

€ 70.285,00

€ 63.800,00
-€ 6.485,00

€ 63.350,12

€ 64.309,29
€ 959,17

Reservering tbv corona korting zaalactiviteiten
op contributie 2020-2021

Kas controle 2019-2020
De kas controle is op 2 november 2020 uitgevoerd
door dhr C.Koolen en G.Haex.
De kascommissie adviseert de vergadering de
penningmeester en het bestuur décharge te
verlenen voor het gevoerde financiële beleid, zoals
hiernaast aangegeven.

Opsplitsing Adviseur – Beweegcoach taken
• De gemeente heeft een eigen beweegcoach aangesteld per 1/2/2020
• Er wordt geen gebruik van onze adviseur, dit in tegenstelling tot ons voorstel richting gemeente
• De dagelijkse aansturing van de docenten en het sport programma blijft binnen de vereniging en wordt door
Marian Schijf ingevuld.
• Docenten
• Zorgdragen voor gekwalificeerde docenten voor onze activiteiten
• Administratie tbv docenten
• Les activiteiten
• Inhoud van onze lessen
• Afstemming les aanbod op vraag.
• Marian Schijf heeft aangekondigd dat zij haar functies aan het eind van het seizoen 2020-2021 zal beëindigen.
Haar aansturende functie binnen de vereniging naar de docenten en het sportprogramma zal vanaf seizoen
2021-2022 op een andere manier ingevuld moeten worden.

Contributie voorstel
• Geen verandering van de contributie voor seizoen 2020-2021
• Jaar contributie zaalsporten en sportief wandelen : € 160,00 per jaar
• Jaar contributie nordic-walking (zonder docent) : € 75,00 per jaar
• 25% korting op goedkoopste activiteit(en) indien deelname aan meerdere activiteiten
• Bv. Zaalsport + Nordic Walking = 160,00 + 75% * 75,00 = 216.25 per jaar
• Noot: Eenmalige “Corona” korting (€ 20,- voor zaalsporten) is gegeven op de eerste termijn
(sept 2020) van de contributie betaling voor het seizoen 2020-2021 van bestaande leden.
• Vooruitblik 2021-2022
• Streven om contributie constant te houden
• Hiervoor is sturing op voldoende groepsgrootte nodig om de kosten laag te houden, met name als
het aantal deelnemers blijft afnemen.
• Grote onzekerheid vanwege corona
• Afname van het aantal leden over het seizoen is groter dan gebruikelijk.

Begroting 2020-2021
begroting 2020-2021
Debet

Credit
€ 55.000,00
€ 4.000,00
€ 900,00
€ 100,00
-€ 6.500,00

Contributie (groepslessen)
Contributie (SW)
Contributie (NW)
Contributie (tientjes leden))
Corona korting
Totaal contributie

€ 53.500,00

Subsidie gemeente
Rabobank ClubActie 2021
Zaalhuur teruggave LACO
Reservering Corona korting 2019-2020
Overige inkomsten
rente-opbrengst
rente- en bankkosten
Bankkosten en rente

€ 0,00
€ 1.000,00
€ 2.054,91
€ 3.500,00
€ 6.554,91
€ 300,00
€ 300,00
€ 42.500,00

Zaalhuur (groepslessen)
Totaal zaalhuur

€ 10.700,00

€ 0,00

€ 42.500,00

Verlaging kosten ondersteuning en advies tov vorige jaren door het
stoppen van de “gemeentelijke beweegcoach” gerelateerde taken

€ 1.500,00
€ 3.000,00
€ 500,00
€ 5.000,00
€ 47.500,00
€ 10.700,00

kantoorkosten
Kosten E_captain
Overige beheerskosten
Totaal beheerskosten

€ 250,00
€ 950,00
€ 250,00

Extra promotie aktie
Diverse kosten
Totaal overige kosten

€ 500,00
€ 500,00

Materialen onderhoud
Materialen

€ 400,00

Winst/Verlies

Subsidie gemeente is gestopt nav invoering beweegcoach functie.
“corona” korting wordt grotendeels gedekt door reservering uit 202002021 en de verwachte zaalhuur teruggave over 2019-202 door LACO

€ 0,00

loonkosten en vergoedingen docenten (groepslessen)
Totaal kosten docenten
verekening SW/NW
Ondersteuning en advies
scholing en onderwijs
Overige personeelskosten
Totaal personeelskosten

Totaal

Begrote “corona”korting, zie ook slide 9

€ 1.450,00

€ 1.000,00
€ 400,00

€ 61.350,00

€ 60.054,91
-€ 1.295,09

Benoeming bestuursleden
• ALV jan 2020-2021 (jan 2021)
Voorgestelde nieuwe bestuursleden
• Henk Borgonje
(Voorzitter)
• Marian Schijf
(Lid, docenten en lesprogramma)
Aftredend en herkiesbaar
• Toon Essers
(penningmeester)
Aftredend en niet herkiesbaar
• Rita van der Louw
(Lid, ledenadminstratie)
• tussentijdse mutaties na ALV 2019-2020 (dec 2019)
• 1/2/2020 : Aantreden Henk Borgonje (Voorzitter)
• 1/4/2020 : Beëindiging Ralph Koers (lid, overgang Magyc)

Ledenadminstratie vacant per 1/2/2021
We verwachten dit te kunnen opvangen
binnen het huidige bestuur.

Bestuur (mits goedkeuring door ALV)
• Voorzitter

: Henk Borgonje

• Secretaris

: Herman Effing

• Penningmeester

: Toon Essers

• Leden

: Elly de Valk
vacature
vacature
Marian Schijf

Zaalbeheer
Ledenadminstratie
Promotie en PR
Docenten en lessen

Voorgestelde aanpassingen
huishoudelijk reglement
Vanwege het stoppen van Rita als ledenadministratie stellen we voor om de inning van de contributie te
vereenvoudigingen door middel van de volgende aanpassingen:
• Het innen van de contributie in 2 termijnen, nl in september en februari. De huidige automatische incasso
in 4 termijnen zal dan vervallen.

• De contributie wordt bij voorkeur per incasso betaald.
Deze aanpassingen zijn verwoord in artikel 2 in het bijgevoegde huishoudelijk reglement met voorgestelde
aanpassingen (aangegeven in blauwe tekst).
• Enkele tekstuele aanpassingen ter verduidelijking zijn eveneens gemaakt.

Vooruitzicht 2020-2021 (1)
Het seizoen 2020-2021 is helaas onvoorspelbaar vanwege de voortdurende corona pandemie. Als vereniging
zullen we de maatregelen vanuit het kabinet en de lokale veiligheidsregio invullen om onze sportactiviteiten
zo veilig mogelijk te geven en daarnaast onze bijdrage te geven aan de onderdrukking van het corona virus.
Hierdoor zullen onze lessen en beweegactiviteiten met in acht neming van de corona maatregelen uitgevoerd
worden en indien vereist worden gestopt gedurende een lock-down. We informeren alle leden hierover via
mail en onze website wanneer nodig.

Gedurende het seizoen 2020-2021 zullen er verschillende aanpassingen gaan plaatsvinden in ons docenten
korps vanwege het aangekondigde stoppen van Marco, Edyta en Bas.
De ledenadministratie zal moeten worden overgenomen vanwege het aangekondigde vertrek van Rita en we
zullen ons voorbereiden op het afscheid van Marian aan het eind van het seizoen.

Middels een onderzoek dat uitgevoerd wordt door stagiaires van de HAN hopen we een goed beeld te krijgen
van de sport en beweeg behoeftes van de 50plussers in onze gemeente, die niet ingevuld worden door andere
(senioren) sport verenigingen. We denken dat we onze sportactiviteiten voor het seizoen 2021-2022 op basis
van dit onderzoek kunnen uitbreiden en hierdoor het ledenaantal laten groeien.

Vooruitzicht 2020-2021 (2)
Zoals velen van U gemerkt hebben is het ledenaantal afgenomen in de eerste helft van het seizoen 2020-2021
en we verwachten dat het nog verder zal afnemen in de tweede helft van het seizoen. Grotendeels als gevolg
van de corona pandemie. Als direct gevolg zullen de totale contributie inkomsten afnemen, en zullen we
dieper in de rode cijfers geraken.
Herschikking van onze lessen en activiteiten is nodig om de kosten in de pas te laten lopen met de dalende
inkomsten. Omdat we contracten hebben met docenten en zalen, kunnen aanpassingen slechts 2x per jaar
doorgevoerd worden. Het sportrooster wordt daarom nu eenmalig per jan 2021 aangepast, zoals eerder
gecommuniceerd.
Tijdens de periodes dat er niet gesport kan worden vanwege de corona maatregelen zullen we waar mogelijk
de zaalhuren opschorten. Het streven is om het salaris van onze docenten indien mogelijk door te betalen, of
zij in staat te stellen gebruik te maken van de landelijke corona compensatie regelingen. Dit om onze
docenten voor onze vereniging te behouden.
Het bestuur stelt voor om aan het eind van het seizoen 2020-2021 de balans op te maken van de
daadwerkelijke kosten besparingen en vermindering van de contributie inkomsten en op basis hiervan, indien
mogelijk, een compensatie voorstel te maken voor de volgende Algemene Leden Vergadering.
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Afronding Algemene leden vergadering
Ter afronding van deze schriftelijke Algemene Leden Vergadering vragen wij het volgende:

1. Goedkeuring van het verslag van de vorige ALV, dd 12-12-2019.
2. Goedkeuring van het verlenen van decharge aan het bestuur mbt het gevoerde financiële beleid
3. Goedkeuring voor het contributie voorstel voor het seizoen 2020-2021,
• inclusief de reeds uitgekeerde “corona” korting
4. Goedkeuring voor de voorgestelde samenstelling van het bestuur

5. Goedkeuring voor de aanpassingen in het huishoudelijk reglement
U kunt uw goedkeuring, afkeur of commentaar per mail sturen tot en met zondag 24 januari aan
secretaris@fitfunheumen.nl.
• Geen reactie wordt beschouwd als goedkeuring.
Daarnaast zoeken we uitbreiding van het bestuur, met name voor promotie activiteiten. Wilt u het bestuur
versterken, laat dit dan weten via het genoemde mail adres, telefonisch of persoonlijk bij het bestuur.

