Trimvereniging OS “BeFit” Zevenhuizen

Secretariaat:
Perkstraat 8, 2761 LJ Zevenhuizen

Uitnodiging en agenda voor de Algemene Ledenvergadering 2020 en 2021 van de vereniging OSS
“Be Fit”.
Datum: 22 september 2020
Plaats: Dorpshuis Swanla
Aanvang: 19.30 uur
Als de algemene ledenvergadering (u dus) instemt met de hierna volgende voorstellen, bestaat het
bestuur van uw vereniging nog slechts uit 3 (drie!) personen.
Wij doen dan ook een dringend beroep op één van de leden van de groep aerobic en één van de
ouders van de leden van Just Dance om zich bij het bestuur aan te melden als toekomstig
bestuurslid dan wel in persoon op de algemene ledenvergadering aanwezig te zijn en zich aldaar
aan te melden als bestuurslid!

AGENDA
01.

Opening

02.

Huishoudelijke mededelingen

03.

Ingekomen stukken.

04.

Notulen Algemene ledenvergadering 19 juni 2019

05.

Jaarverslag 2019 en 2020

06.

Begroting 2020 en 2021 en eventuele contributieverhoging

07.

Omzetten geldlening aan gymnastiekvereniging OSS naar een schenking aan die vereniging

08.

Kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
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09.

Aanpassing statuten aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

10.

Bestuursverkiezingen

11.

Covid-19 en de gevolgen voor de vereniging.

12.

Rondvraag

13.

Sluiting

Wijzigingen in de agenda voorbehouden

Toelichting op de agenda voor de algemene ledenvergadering van OSS “BeFit”.
Door de problemen in verband met het uitbreken van het Coronavirus Covid-19 en het stopzetten
van alle activiteiten van de vereniging met ingang van 12 maart 2020 is de datum van de
jaarvergadering uitgesteld. Door de verdere problemen met dit Coronavirus is het dat jaar niet gelukt
een algemene ledenvergadering te houden. Het bestuur wil deze vergadering thans op de in de
uitnodiging genoemde datum beleggen, maar met inachtneming van de op die datum nog geldende
voorschriften voor wat betreft afstand en aantallen deelnemers.
Agendapunt 2. Huishoudelijke mededelingen.
Door het bestuur is in de vergadering van 2 december 2019 besloten in zee te gaan met het
programma van ClubCollect ten behoeve van de ledenadministratie en contributie-inning. De
invoering van dit programma in februari 2020 verliep niet geheel vlekkeloos. Via een toelichtende
mail aan de leden, het beantwoorden van vragen en het bezoek door de penningmeester aan de
ouderenfitnessgroepen is een en ander weer in goede banen gekomen.
Agendapunt 4. Notulen algemene ledenvergadering 19 juni 2019.
De ontwerp-notulen worden op de website www.ossbefit.nl onder Nieuws opgenomen en tijdens de
algemene ledenvergadering verstrekt.
Agendapunt 5. Jaarverslag 2019 en 2020.
Het jaarverslag 2019 en 2020 wordt op de website onder Nieuws opgenomen en tijdens de
algemene ledenvergadering verstrekt.
Agendapunt 6. Begroting 2020 en 2021 en eventuele contributieverhoging.
De begroting voor 2020 en 2021 wordt op de website onder Nieuws opgenomen en tijdens de
algemene ledenvergadering verstrekt.
Voorgesteld wordt voor het seizoen 2021-2022 de contributie niet te verhogen, ja zelfs – in verband
met de problemen veroorzaakt door Covid-19 en het daardoor gedurende maanden niet kunnen
sporten – in het seizoen 2021-2022 slechts de helft van de contributie aan de leden in rekening te
brengen.
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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.
Agendapunt 8. Kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.
De kascommissie bestaat uit de heren Arwin van Dam en Wim van Hof. Voor 2022 dient een nieuw
reserve lid te worden benoemd.
Agendapunt 9. Aanpassing statuten aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
Op 1 juli 2021 is de WBTR in werking getreden. Deze wet – in het leven geroepen na de Vestiaaffaire - regelt specifieker de verantwoordelijkheden van besturen van verenigingen en stichtingen.
De wet bepaalt, dat binnen 5 jaar de statuten van de verenigingen en stichtingen moeten worden
aangepast aan deze WBTR.
Deze aanpassingen behelzen o.a.
a. de taakstelling van het bestuur
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b.

c.

d.

e.

De WBTR bepaalt, dat het bestuur zich moet richten naar het belang van de vereniging.
hoe te handelen bij tegenstrijdig belang
Bij tegenstrijdig belang, mag volgens de WBTR niet worden deelgenomen aan de
beraadslagingen binnen het bestuur en mag niet worden mee besloten door het
betreffende bestuurslid.
hoe te handelen bij belet en ontsteltenis van het bestuur
De WBTR bepaalt, dat – indien er geen bestuur is door belet of ontsteltenis – een
continuïteitscommissie het bestuur van de vereniging overneemt. De leden van deze
continuïteitscommissie worden benoemd door de algemene ledenvergadering. Deze
continuïteitscommissie moet zo snel mogelijk een algemene ledenvergadering bijeenroepen
om de voortgang van de vereniging te bespreken.
Het bestuur stelt voor om tot lid van de continuïteitscommissie te benoemen de heren Ab
van der Elst en Hans van Dam.
de aansprakelijkheid van het bestuur
Als het bestuur de belangen van de vereniging niet goed in acht neemt, zegt de WBTR dat
het bestuur aansprakelijk is voor de gevolgen. De rechter handelde hier al naar, zonder dat
dit in een wet was geregeld, maar nu is dit wettelijk vastgelegd.
het toezicht op het bestuur.
Nadrukkelijk is nu bepaald, dat de algemene ledenvergadering van de vereniging toezicht
uitoefent op het bestuur en het bestuur op het matje kan roepen, als de algemene
ledenvergadering vindt, dat het bestuur het belang van de vereniging niet goed behartigt.

Mede met gebruikmaking van een door de Sportstichting Zuidplas georganiseerde onlinebijeenkomst en modelstatuten van o.a. de KNGU en de KNVB is een ontwerp gemaakt van deze
statutenwijzigingen.
De notaris heeft dit ontwerp beoordeelt en kan zich in dit ontwerp vinden. Het bestuur stelt voor de
statuten aan te passen conform het ontwerp en door de notaris te laten vastleggen.
U vindt deze ontwerp-statuten onder Nieuws op de website van de vereniging.
Agendapunt 10. Bestuursverkiezing.
Op basis van het opgestelde rooster van aftreden zijn dit jaar aftredend Gerard van der Ham en Henk
Hogebrug. Beide leden stellen zich herkiesbaar.
Bestuurslid Mark Antonisse doet sinds enkele jaren de ledenadministratie van zowel de
gymnastiekvereniging Oefening Staalt Spieren als die van onze vereniging. Mark heeft te kennen
gegeven, dat hij wil stoppen met zijn bestuurslidmaatschap. Gelukkig hebben we iemand gevonden
die deze ledenadministratie van beide verenigingen van Mark wil overnemen, namelijk Ivonne van
Wichen. Tijdens de algemene ledenvergadering nemen wij dus afscheid van Mark. Omdat Ivonne bij
onze vereniging in dienst is, zij geeft les aan de dames en heren van de ouderenfitness op de
dinsdagmorgen, kan zij geen bestuurslid worden van onze vereniging. Dat betekent, dat na het
ontslag van Mark er nog drie bestuursleden overblijven, te weten Gerard van der Ham (voorzitter),
Henk Hogebrug (secretaris) en Vincent van Ravesteijn (penningmeester). Dit betekent, dat wij
naarstig op zoek zijn naar twee nieuwe bestuursleden. Het bestuur zou graag zien dat deze twee nieuwe
bestuursleden uit zowel de groep aerobic als (een ouder/verzorger) uit de groep Just Dance komen. Wij doen
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een dringend beroep op u zich hiervoor aan te melden bij één van de bestuursleden dan wel bij de leiding
van de aerobic of Just Dance.

Agendapunt 11. Covid-19 en de gevolgen voor onze vereniging.
In maart 2020 werd de vereniging geconfronteerd met de gevolgen van het Covid-19 virus. Alle
activiteiten moesten noodgedwongen worden stopgezet. Voor de groep van de ouderenfitness in
een zaal van de Ontmoetingskerk aan de Dorpsstraat viel dit samen met het stoppen van de leidster
van deze groep, mevrouw Lien Dullaart-van Hoven.
Na een kort buitenoptreden van de Just Dance-groepen op één van de velden van v.v. Groeneweg
kon gelukkig na 1 juli weer worden opgestart, behalve voor de groep ouderenfitness. Gelet op de nog
steeds geldende voorschriften en de kwetsbaarheid van deze ouderen, heeft het bestuur de lessen
van deze groep nog niet durven hervatten.
Ook de heren-trimlessen werden na de zomervakantie gestopt, nadat bij 2 leden het Corona-virus
had toegeslagen.
Daarna moesten helaas de Just Dance-lessen half december ook weer worden gestopt. Met ingang
van dat moment konden dus geen enkele lessen meer worden gegeven.
Gelukkig zijn inmiddels vóór de zomervakantie alle lessen weer herstart.
Dit alles heeft ook financiële gevolgen voor de vereniging. Te noemen zijn o.a. contributie, zaalhuur
en salarissen en daardoor begroting.
Zie hieromtrent het voorstel onder agendapunt 6 om de contributie 2021 niet te verhogen en in 2021
slechts de helft van de contributie in rekening te brengen als compensatie voor het niet kunnen
sporten als gevolg van de problemen met Covid-19.

Zevenhuizen, 30 augustus 2020.
Het bestuur van OSS “Be Fit”
De secretaris,

De voorzitter,

Henk Hogebrug

Gerard van der Ham
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