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Shows 
Helaas wegens corona weinig optredens vorig jaar. Wel is er een show geweest via een livestream. 

Financieel verslag 
2020: 2000 euro winst 

2021: verlies 5000 euro. Mede doordat er geen vergoeding was van de overheid (corona-vergoeding). 

Kascontrole is geweest, deze is goedgekeurd.  

Vanwege nieuw systeem voor inschrijven is er soms wat misgegaan met de contributie. Hier volgend jaar 

alerter op zijn of het aantal leden klopt. 

Officieel document komt nog om te ondertekenen.  

Volgend jaar kascontrole: Wietske Maters & Martijn Snijder 

Contributie  
Door teruglopende ledenaantal en stijgende kosten is er opnieuw naar de contributie gekeken. Voor 

sommige groepen moet de contributie omhoog om het rendabel te maken. Ook vanwege de inflatie 

worden de kosten hoger verwacht.  

Gebaseerd op het aantal leden per groep en een inflatie van 5%: 

Beat: 13,09 euro 

Selectie: 16,81 euro 

Gym: 13,09 euro 

Volleybal: 14,35 euro 

TBW: 9,61 euro 

Zumba: 9,61 euro 

Leden die weggaan 
Vaak door schoolgaande/werkende meiden. Ook in coronatijd een aantal gestopt die als reden hadden 

het dansen niet te missen.  

Volleybal: teruglopende leden. Volleybal is niet vindbaar genoeg op de website en social media. Bestuur 

gaat meer met website en social media doen.  

Volleybal heeft ook geen trainer. Trainer heeft geen officieel papier nodig. 

Bestuursleden 
Willem en Berry stoppen. Astrid, Brenda en Tanja heten we welkom als nieuwe bestuursleden 

Eline stopt als penningmeester, Brenda neemt dit over. Eline blijft algemeen bestuurslid. Arie blijft 

voorzitter, Nienke secretaris.  

 



Rondvraag 
• Is het de bedoeling dat de uitvoering voortaan elders plaats vindt? Dit vanwege afstand, slechte 

parkeerplaatsen, hogere kosten, een leuke avond in de Keijsershof en de jongere leden.  

Optie vanuit lid is show verdelen over 2 weekenden. Vraag hierbij is of alle leden hier zin en tijd 

voor hebben. 

 

Ja, dit vooral vanwege de (brand)veiligheid vanuit de gemeente. Ook dit jaar is voor het eerst de 

show in de Poorterij, en kunnen we nu nog niet zeggen hoe dit gaat lopen. Bestuur en leiding 

heeft ook veel positieve reacties gehad vanuit leden. Belangrijk is om na de show te evalueren hoe 

alles is gegaan. Na de show wordt er een enquête rondgestuurd. 

 

• Als de contributie omhoog gaat, komt er dan meer geld vrij voor kleding? 

 

In principe niet, dit zit bij de contributie in. Wel wordt er gekeken naar sponsoring, maar dit is nu 

nog niet concreet.  

 

• Nieuwe ballen voor de volleybal? 

 

Zijn toegezegd, maar nog niet besteld. Dit moet even concreet doorgegeven worden welke besteld 

moeten worden, dan kunnen deze besteld worden.  

 

• Vraag vanuit volleybal of de kantine weer open kan om even na het sporten met elkaar te zitten. 

Er wordt gezegd dat er geen vrijwilligers zijn, maar dit kan ook zonder vrijwilligers eventueel is de 

optie. 

 

Arie gaat in gesprek met het Keijsershof hierover. 

 

• Voor de volgende keer graag de vergadering iets later, 19:00 is voor sommigen niet te halen. Ook 

niet bij iedereen de uitnodiging aangekomen. Graag ook het financieel document meesturen.  

 

• De zaal is erg vies, is ook al meerdere malen gemeld bij Keijserhof. Ook doen de douches het 

soms niet, lopen de wc’s niet door. Kwaliteit is onvoldoende. Nooduitgang verlichting doet het 

niet. Toestellen kapot, wie is verantwoordelijk? 

 

Volleybal heeft het al eens gemeld, Arie gaat nogmaals in gesprek met Keijsershof. 
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