
 

 

Verslag algemene ledenvergadering Sportvereniging Schalkhaar (SVS Gym & 
Dans) d.d. 19 april 2022 
 

Aanwezige leden: Marian Ellenbroek, Kitty Heijnen, Marloes de Vries, Jojanneke Veldhorst, 
Jessica Spikker (alleen punt 6) 
 
Aanwezig bestuur: Marian Ellenbroek (secretariaat), Kitty Heijnen (penningmeester), 
Jojanneke Veldhorst (algemeen bestuurslid), Marloes de Vries (aspirant bestuurslid), Jessica 
Spikker (aftredend voorzitter). 
 
1. Opening 
Marian opent de vergadering en heet de leden van harte welkom. 
 
2. Vaststelling notulen ALV 2021 
De notulen van de vorige ALV zijn hierbij vastgesteld. 
 
3. Mededelingen/verslag 2021 
Marian geeft een overzicht van 2021 met de ontwikkelingen binnen de vereniging. 
 
Het jaar werd voor een groot deel nog beheerst door de maatregelen in verband met 
Corona. 
 
Activiteiten: 

 Mei/juni 2021: optredens kindergroepen grasveldjes Lindenhof; 
 Juni 2021: opnames Passion A selectie; 
 Juli 2021: optreden op kerkplein kinder- en tienergroepen, afsluiting seizoen; 
 December 2021: Pietenjazz; 
 Deelname Brede School; 
 November 2021: vondelkoeken actie; 
 Rabo Club Support; 
 Plus Actie; 
 September 2021 en maart 2022 club kleding verkoop;  
 Februari 2022: ONK Almelo, selectie C, B en A; 
 April 2022: Voorronde NK, selectie A en B in Twello; 
 April 2022: kinder- en tienergroepen Dans2Demo Twello; 

 
 

 Huren zaal Polakkers voor Dames 4 (Chantal); 
 Flyer huis aan huis verspreid; 

 
Leidsters: 

 Anouk uit dienst; 
 Madelon Meussen Tieners 1 t/m 3 op de donderdag; 
 Chantal zwangerschapsverlof/ziekte, geen vervanging, Dames 4 geen les. 

 
 



 

 

 
4. Financieel Jaarverslag 2021 en begroting 2022 
 
Het aantal leden in de afgelopen periode: 
Per 01-01-2021: 175 
Per 01-07-2021: 145 
Per 01-01-2022: 160 
Per 01-04-2022: 175 
 
Het verlies dat het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden is terug te voeren naar de daling van 
het aantal leden. De zaalverhuurders zijn coulant geweest door tijdens de lockdowns geen 
huur te rekenen.  
 
4a. Contributie 2022 
 
De afgelopen 2 jaar is de contributie niet verhoogd. Daarvoor was het een jaarlijkse 
verhoging van ongeveer 10%. 
De contributie wordt: 
 
Jeugd <16 jaar: 
1 uur les: €17,00 
2 uur les: €25,50 (1e uur €17, 2e uur €8,50) 
3 uur les: €34,00 (1e uur €17, 2e en 3e uur €8,50) 
4 uur les: €42,50 1e uur €17, 2e , 3e en 4e uur €8,50) 
 
Dus 1 lesuur kost €17,- elk volgend lesuur €8,50 
 
Of  
1,5 uur selectie: €25,50 
elk volgend lesuur (techniek of recreatie) kost €8,50. 
1,5 uur selectie en 1 uur: €34,00 
1,5 uur selectie en 2 uur: €42,50 
 
Volwassenen>16 jaar: 
1 uur les: €21,00 
2 uur les: €31,50 (1e uur €21, 2e uur €10,50) 
3 uur les: €42,00 (1e uur €21, 2e en 3e uur €10,50) 
4 uur les: €52,50 (1e uur €21, 2e , 3e en 4e uur €10,50) 
 
Dus 1 les uur kost €21,- elk volgend lesuur €10,50. 
 
Of 
1,5 uur selectie €31,50 
elk volgend lesuur (techniek of recreatie) kost €10,50 
1,5 uur selectie en 1 uur: €42,00 
1,5 uur selectie en 2 uur: €52,50 
 



 

 

Onze vereniging heeft betaalde dansleraren en het is een binnensport waarbij we zaalhuur 
moeten betalen. Daardoor kunnen we bovenstaande nieuwe contributiebedragen te 
verantwoorden. 
De nieuwe contributie is hiermee vastgesteld en gaat per 01-07-2022 in. 
 
5. Kascommissie, verslag en benoeming 2022 
 
De kascommissie, bestaande uit Mariska Vredevoort en Wilma Hettinga, heeft het financieel 
jaarverslag en de boeken goedgekeurd. De afgeschreven bedragen kloppen met de 
aanwezige nota’s. Het ziet er goed verzorgd uit. Het verslag van de controle volgt nog. 
Beide dames zijn nieuw in de kascommissie voor 2021. Zij blijven ook komend jaar in de 
kascommissie. Daarna zal 1 van hen aftreden.  
 
6. Samenstelling bestuur 
 
Jessica is aftredend. Qua gezondheid gaat ze vooruit maar kan helaas geen voorzitter blijven. 
Ze is uitgeschreven bij de KvK en de map is overgedragen aan de rest van het bestuur. 
Het nieuwe bestuur bestaat uit: 
Marian Ellenbroek (secretariaat) 
Kitty Heijnen (penningmeester) 
Christian Kamphuis (algemeen bestuurslid) 
Jojanneke Veldhorst (algemeen bestuurslid) 
Marloes de Vries (aspirant bestuurslid, bij de volgende ALV neemt ze een besluit of ze wil 
toetreden tot het bestuur). 
 
7. Rondvraag 
 
Geen 
 
8. Afsluiting 
 
Marian sluit de vergadering en dankt de aanwezige leden voor hun komst.   
 

Penningmeester Kitty Heijnen:  
 

Secretaris Marian Ellenbroek: 
 

Algemeen bestuurslid Jojanneke Veldhorst: 
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