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CONCEPT  CONCEPT  CONCEPT  CONCEPT 

 

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 
OMNISPORTVERENIGING SYNERGOS, welke is gehouden op 6 oktober 2021, om 20.00 

uur in het IJsclubgebouw in Sliedrecht 

Aanwezig: 14 personen, incl. 5 bestuursleden. 
========================================================== 
1. OPENING EN MEDEDELINGEN: 

➢ Tweede voorzitter Jan Mijnster heet allen van harte welkom en zegt blij te zijn dat de 
vergadering weer fysiek kan plaatsvinden. Er zijn geen mededelingen. 
 

2. VASTSTELLING AGENDA: 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. NOTULEN ALV SYNERGOS D.D. 14-10-2020: 
Tekstueel en n.a.v.: 

→ De notulen van de vorige digitale vergadering worden zonder wijzigingen goedgekeurd en 
ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 

 

4. INGEKOMEN STUKKEN: 
 De kascontrolecommissie, bestaande uit Jenny Guis en Mieke de Jager, heeft op  

1 oktober jl. de kas gecontroleerd en een goedkeurende verklaring verstrekt, zonder 
opmerkingen.  
 

5. BESTUURSVERKIEZING:   
➢ Er hebben zich geen kandidaten aangemeld voor de vacatures. 
➢ Aftredend en herkiesbaar voor 1 jaar: Hanneke de Jager (vertegenwoordiger Gymnastiek 

en Recreatie) en Elly de Visser (secretaris). Beiden worden zonder tegenstemmen 

herkozen. Elly heeft haar taken in stukken onderverdeeld voor zgn. deelsecretarissen. De 
gedachte is dat, wanneer ieder een klein stukje doet, het makkelijker is om iemand te 
vinden. Hanneke de Kock heeft al sinds 2 jaar de inhuur van de sportaccommodaties 
overgenomen en zij doet dit naar volle tevredenheid van het bestuur.  

➢ Aftredend en herkiesbaar: Jan Mijnster (vertegenwoordiger Selectie en Spaceturnen) en 
Annelies Borsje (penningmeester). Annelies licht toe, dat zij zich door persoonlijke 

omstandigheden niet meer herkiesbaar stelt en liefst zo snel mogelijk, maar in ieder geval 
uiterlijk eind december a.s., het penningmeesterschap wil overdragen. Ze weet dat het erg 

lastig is om vervanging te vinden en doet daarbij dan ook een oproep aan de aanwezigen 
om haar of een ander bestuurslid een tip te geven, als men een geschikt iemand kent die 
mogelijk interesse heeft.  
Jan en Annelies worden zonder tegenstemmen herkozen.    

➢ Paula Stuy en Agnes Sas hebben vanaf december 2020 de vertegenwoordiging voor 

Groepslessen op zich genomen. Ze worden zonder tegenstemmen gekozen voor de functie. 
Het was lastig om te starten midden in de coronaperiode, maar het ging en gaat hen prima 
af. 

➢ De functie van 1e voorzitter is nog steeds vacant. Op de advertentie die is geplaatst in het 
Kompas is geen enkele reactie gekomen. Jan is zelf inmiddels al 4 jaar 2e voorzitter en hij 
geeft aan dat het bestuur dringend een 1e voorzitter nodig heeft, zodat hij zich als trainer 
meer op andere zaken kan focussen. 

➢ Annelies wijst erop, gezien deze bestuursverkiezing, dat er dringend nieuwe bestuursleden 
moeten worden gevonden, omdat anders het voortbestaan van de vereniging in gevaar 
dreigt te komen.  

 
6. JAARVERSLAGEN SECRETARIS EN ALLE COMMISSIES + TOELICHTING 

PENNINGMEESTER: 

7a. Financieel verslag penningmeester 2020 + begroting 2021 en 2022: 
o Penningmeester Annelies Borsje geeft een korte toelichting. We hebben in het coronajaar 

2020 per saldo 12 leden verloren (174 inschrijvingen en 186 uitschrijvingen), maar na 1 
januari 2021 zijn er inmiddels ook weer aardig wat nieuwe leden bijgekomen. Hanneke de 
Jager merkt op dat er, wat de jongste groepen betreft, veel concurrentie bij is gekomen. 
Veel (team)sporten kunnen nu vanaf 4 jaar worden beoefend, terwijl dit voorheen 6 of 7 
jaar was. De dans- en gymgroepen 1,2, en 3 zijn daardoor erg klein. De oudere groepen 

gym en dans krijgen wel nieuwe aanmeldingen. Annelies merkt op dat men tegenwoordig 
in het algemeen minder gebonden is aan een vereniging. Vooral twintigers kiezen voor een 
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sportschool kiezen omdat ze dan niet gebonden zijn aan vaste tijden. We proberen om het 

lesaanbod zo aantrekkelijk mogelijk te houden en voor bepaalde doelgroepen uren op te 

starten. Per 1 september zijn we bijv. gestart met 60+Fit. Ook Zumba staat weer op het 
lesrooster. 

o Ondanks corona hebben we een positief resultaat behaald. Het was lang onzeker of de 
zaalhuur werd doorberekend, maar over 2020 is niet-gebruikte zaalhuur niet 
doorberekend. In de maanden dat er geen lessen konden plaatsvinden, hebben we de 
contributie teruggebracht naar 5,-- per maand. We hadden uiteraard ook minder uitgaven. 

Op dit moment is nog niet bekend of we de subsidie over 2020 moeten terugbetalen aan de 
gemeente.  

o Sjirk de Boer vraagt of de KNGU nog korting heeft verleend tijdens de lockdowns. Annelies 
antwoordt dat we een kleine korting hebben gekregen op de contributies. Er waren wel 
mogelijkheden om steun aan te vragen via bepaalde instanties, maar hiervan hebben wij 
geen gebruik gemaakt. 

o De vergadering gaat akkoord met het financieel verslag 2020 en de begrotingen voor 2021 
en 2022, en verleent de penningmeester décharge voor het komende jaar. 

 
7b. Verkiezing nieuwe kascommissie. 
Omdat Jenny Guis geen lid meer is van Synergos en Mieke de Jager al 2 jaar in de commissie heeft 

gezeten, zijn er 2 nieuwe commissieleden nodig. Ket Bakker meldt zich aan, en afgesproken wordt 
dat we in de loop van het jaar een 2e commissielid zullen zoeken. Het bestuur zal in de statuten 

nakijken of leiding ook lid mag zijn van de kascommissie. 
 
8. GELEGENHEID TOT HET STELLEN VAN VRAGEN OVER JAARVERSLAGEN EN FINANCIEEL 
VERSLAG/RONDVRAAG:  

✓ Hanneke de Kock merkt op dat het belangrijk is dat leiding, zodra bekend is dat er een les 
uitvalt, naar de Stoep belt om dit door te geven, zodat de beheerder de betreffende les kan 
annuleren.  

✓ Piet Boogaard vraagt naar de status van een eigen sporthal en vraagt of hiervoor een 
bedrag is gereserveerd en verwijst daarbij naar het kapitaal van €115.000,--. Annelies 
antwoordt dat dit bedrag inderdaad wordt gespaard om in de toekomst te investeren in een 
eigen sporthal. Jan voegt eraan toe dat de gemeente het plan van Synergos en SKC de 
Merwede indertijd heeft afgewezen en daardoor alles al 3 à 4 jaar stilligt. Bij de gemeente 
liggen op dit moment plannen om i.v.m. nieuwbouw van De Wilgen, De Valk te 

verbouwen/nieuw te bouwen. Misschien biedt dit kansen, maar je hebt hiervoor een team 
met specialistische kennis van zaken nodig om dit op te kunnen pakken en het is erg lastig 

om hiervoor de juiste mensen te vinden.   
✓ In de statuten staat dat de kascommissie moet bestaan uit leden van de vereniging. 

Leiding is altijd lid van de vereniging. 
 
9. HULDIGING JUBILARISSEN: 

Alle jubilarissen krijgen een oorkonde, een speldje en een bos bloemen. 
25 jaar lid: 
Tineke van Vuuren, lid van de volleybal. Zij is verhinderd, maar zal door Jan tijdens een training 
worden gehuldigd. 
40 jaar lid: 
Marrie Kentie, lid van de volleybal, is ook verhinderd. Ook zij zal tijdens een training door Jan 
worden gehuldigd. 

Jan huldigt Carine van Eijk, oud-selectielid en oud-trainster. Marrie en Carine waren vorig jaar al 
jubilaris. 
Vervolgens wordt Elly de Visser, secretaris en lid van de Bodyfit en de Sh'bam, door Jan 
gehuldigd. Zij is al voor het 32e jaar secretaris en verlengt dit de laatste jaren steeds met een jaar 
omdat het niet lukt om een of meerdere opvolgers te vinden.  
Vervolgens huldigt Elly Henny van der Vlies. Veertig jaar geleden zijn zij samen met een aantal 

buurvrouwen lid geworden van de damesgym. Henny is een trouw lid en sport al jaren bij de 
Bodypump.  
 
Daarna huldigt Elly Sjirk de Boer (50 jaar lid) en Piet Boogaard (60 jaar lid). Zij waren vorig 
jaar al jubilaris, maar hebben toen aangegeven dat ze liever op de eerstvolgende fysieke ALV 
gehuldigd wilden worden. Sjirk is voorzitter geweest van Sport & Vriendschap, heeft geholpen bij 
het opstarten van de basketbalafdeling en was jarenlang sinterklaas bij de sinterklaasvieringen van 

de gymafdeling. Piet was al van jongst af aan actief bij SSS en is later tot aan de fusie 
penningmeester geweest. 
Jannes Schreuder is 50 jaar lid en zal thuis worden gehuldigd. 
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Tot slot wordt Mieke Baars-van Rijsbergen gehuldigd. Het is een bijzondere huldiging omdat zij 

maar liefst 70 jaar actief sportend lid van de vereniging is geweest, de laatste jaren bij de Bodyfit. 
Tot haar spijt heeft ze per 1 september jl. haar lidmaatschap op moeten zeggen omdat het sporten 
haar te zwaar werd. Elly overhandigt haar een oorkonde, een jubileumkaart, een extra grote bos 
bloemen en een beker van Synergos met herfstchocolaatjes, en wenst haar alle goeds toe voor de 
komende jaren. 
 

10. SLUITING:  
Niets meer aan de orde zijnde, bedankt de voorzitter eenieder voor zijn/haar aanwezigheid en sluit 
de vergadering om 21.30 uur. 
 
Sliedrecht……………………………………… 
 

De voorzitter…………………………………                                         De secretaris…………………………………… 
 


