Agendapunt 7. Omzetten geldlening aan gymnastiekvereniging OSS naar schenking aan die
vereniging.
De vereniging OSS “Be Fit” bestaat inmiddels 27 jaar. De statuten dateren van 28 december 1994. De
vereniging is ontstaan door afsplitsing van de leden – die geen binding hadden met de Koninklijke
Nederlandse Gymnastiekunie door het niet meedoen aan wedstrijden enz. – van de
gymnastiekvereniging “Oefening Staalt Spieren” te Zevenhuizen. Daarbij werd o.a. het banksaldo van
de op dat moment bestaande spaarrekening overgedragen aan de nieuwe vereniging OSS “Be Fit”.
Dit, omdat de op dat moment geldende subsidieregeling van de gemeente het anders onmogelijk
maakte om subsidie voor de jeugdleden te ontvangen. Wel werd toen overeen gekomen, dat OSS
“Be Fit” jaarlijks geld zou verstrekken aan de gymnastiekvereniging, afhankelijk van de financiële
situatie van de gymnastiekvereniging. Ook werd in de statuten opgenomen, dat in ieder geval twee
leden van het bestuur zouden bestaan uit bestuursleden van de gymnastiekvereniging. Zie tevens
hierover agendapunt 09.
Inmiddels zijn de subsidieregels van de gemeente veranderd – de gymnastiekvereniging krijgt op dit
moment geen subsidie van de gemeente – en moeten door de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen (WBTR) de statuten worden aangepast. Zie hiervoor agendapunt 09.
Het bestuur heeft – in overleg met het bestuur van de gymnastiekvereniging – besloten de
verplichte binding met de gymnastiekvereniging volgens de statuten teniet te doen. Een van de
gevolgen daarvan is ook, dat de financiële verplichting aan de gymnastiekvereniging niet meer zal
bestaan. Het bestuur vindt het daarom logisch, dat het saldo van de destijds overgekomen
spaarrekening aan de gymnastiekvereniging wordt teruggegeven. Het saldo bedraagt op dit
moment € 12.887,00. De gymnastiekvereniging heeft dit bedrag hard nodig om o.a. de spanbrug en
de evenwichtsbalk en de motor van de te tumblingbaan vervangen.
Omdat vervanging van deze materialen door de gymnastiekvereniging prioriteit verdient, heeft het
bestuur, in afwachting van goedkeuring door de algemene ledenvergadering, besloten een
geldlening tot het bedrag van de spaarrekening te verstrekken.
Gelet op het voorgaande stellen wij u voor deze lening om te zetten in een schenking aan de
gymnastiekvereniging.

