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Notulen van de Algemene Ledenvergadering(ALV) van de sportvereniging Kameleon gehouden op 

3 juni 2019, aanvang 20.00 uur, in het Verenigingsgebouw. 

Aanwezig : 23 leden, inclusief de bestuursleden en aankomend bestuursleden. 

1. Opening door de voorzitter. 

De voorzitter heet een ieder welkom. Hij betreurt het dat niet zoveel leden aanwezig zijn. 

Spreker wil de vergadering aanvangen met het in acht nemen van een ogenblik stilte om hen 

te herdenken die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Staande worden de overleden 

herdacht. 

2. Mededelingen van het bestuur. 

De voorzitter meldt dat het een en ander in het gebouw is veranderd. De voormalige 

schietzaal is aangepast. De geluidsoverlast is daardoor minder geworden. Tevens zijn diverse 

voorzieningen getroffen om de veiligheid te verhogen. Nochtans voldoet het gebouw niet 

aan alle vereisten. Er wordt verder gewerkt om dit wel het geval te laten zijn. Met de 

gemeente worden onderhandelingen gevoerd om de verduurzaming op een goede wijze te 

regelen. De fitness ruimte heeft een gedaantewisseling ondergaan en tevens is er een airco 

voorziening aangebracht. Dit heeft wellicht geleid tot een toename van het aantal 

beoefenaars. Tevens zijn diverse attributen aangeschaft. Eveneens is een nieuwe 

koffiezetmachine in de keuken en één in de schietzaal neergezet. Er worden in onze 

vereniging vele sporten beoefend. We hebben ons werkterrein uitgebreid. Vorige jaren 

bestond onze vereniging alleen uit leden met een fysieke beperking. Nu nemen we eveneens 

leden aan met een andere beperking. Mede daardoor komen er sporten bij. Daarnaast  

vallen er om andere redenen sporten af. Zo is het dammen terug en is er schaken op de 

woensdagmiddag. Het darten mag zich in een toename van het aantal leden verheugen. Het 

yoga is voortvarend gestart, alhoewel dit nu enigszins terug loopt. Zorgen maken we ons 

over het aantal leden bij het koersbal en  de boccia. Nieuwe sporten ontwikkelen zich 

eveneens, zoals bootcamp en stoel yoga. Hierover vindt overleg plaats de Sophia stichting. 

Van daaruit vindt steeds vaker doorverwijzing plaats naar onze vereniging. Vanuit de 

gemeente wordt eveneens gevraagd of wij bereid zijn om andere sporten in ons gebouw 

mogelijk te willen maken. Als bestuur zijn wij daartoe bereid, maar het is onmogelijk om dit 

allemaal met vrijwilligers te doen. Bovendien zijn die ook niet opgeleid om dit op 

verantwoorde wijze te doen. De gemeente staat daar niet onwelwillend tegenover.  

De voorzitter bemerkt dat hij hierbij tevens aandacht heeft geschonken aan onderwerpen 

vermeld op de agenda onder punt 4 en 7 

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 18 juni 2018 

Mevrouw Karin Vrouwenvelder merkt op dat zij vorig jaar speciaal door de voorzitter is 

uitgenodigd om de vergadering te bezoeken. Zij mist dit punt in de notulen. 

De voorzitter zegt dat die nu worden aangevuld.  

De heer Paul Ros zegt dat de communicatie behoorlijk is verbeterd. Er is eveneens een pr 

commissie in het leven geroepen. Spreker vindt wel dat er toch diverse oude tot zeer oude 

berichten op de site staan. Bovendien mist hij een aantal essentiële stukken die er naar zijn 

mening wel op hadden moeten staan.  

Mevrouw Mariska  v.d. Berg antwoordt dat de site toch regelmatig wordt vernieuwd. Niet 

alle stukken kunnen op de site worden geplaatst. Graag worden wij geïnformeerd wanneer 

stukken er lang opstaan en dus verouderd zijn. Er is ook een nieuwsbrief verschenen, maar 

dat moet vaker gebeuren. Bovendien trachten we de communicatie ook mondeling bij de 

leden te brengen. Natuurlijk is het zo we dan niet iedereen bereiken. We zullen trachten 

meer brieven te produceren en deze op diverse plaatsen neer te leggen. Er ontspint zich een 
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discussie tussen de aanwezigen om de communicatie te verbeteren. Afgesproken wordt om 

de nieuwsbrief goed in het zicht te hangen op de diverse plaatsen. 

4. Mededelingen van de voorzitter over de ontwikkelingen binnen de vereniging. 

Zie punt 2. 

5. Ingekomen/uitgaande stukken. 

De secretaris deelt mede dat er weinig is mede te delen. Er zijn geen machtigingen afgegeven 

door de leden. De heer A. van der Kuil heeft zich afgemeld voor de vergadering.  

6. Jaarverslag van het bestuur over het jaar 2018. 

Zonder op en/of aanmerkingen wordt het jaarverslag vastgesteld.  

7. De voorzitter geeft een uiteenzetting over de nieuwe situatie binnen de vereniging. 

Zie punt 2.  

8. Verslag van de penningmeester. 

De voorzitter deelt mede dat de penningmeester helaas niet aanwezig is. Zijn gezondheid 

laat te wensen over. Eveneens is zijn echtgenote door een ernstige ziekte geveld. De 

penningmeester heeft een eigen bedrijf met medewerkers. Afgesproken is nu dat één van 

zijn medewerkers de boekhouding van onze vereniging gaat verzorgen. Daarvoor brengt hij 

een bepaald bedrag in rekening. Dat bedrag sponsort hij aan onze vereniging, zodat de 

kosten nihil zijn.  

Er zijn voorafgaand aan de vergadering enige vragen aan hem gesteld en die zijn naar 

tevredenheid beantwoord.  

Mevrouw Janet Marcus valt het op dat de kantine in eens veel minder opbrengt dan vorige 

jaren. Wat is daarvan de oorzaak.  

De voorzitter antwoordt dat sportverenigingen veelal een aardige kantine opbrengst hebben. 

Wij hebben dat niet. Alleen door de interne doorberekening was dit bedrag behoorlijk hoog. 

De gemeente subsidieert in het algemeen geen sportverenigingen, mede gelet op de 

opbrengsten uit de kantine. Dat is nu achterwege gelaten.  

De heer Simon Vrouwenvelder vraagt om een iets andere benadering te hanteren in verband 

met het gebruik van gegevens van leden. Vraag aan de leden of zij bezwaar hebben tegen het 

gebruik van diverse gegevens en zo nee dan kunnen die toegepast worden. 

De voorzitter antwoordt dat wij geadviseerd zijn door de NOC/NSF. Die richtlijn hanteren we 

en we willen ons voorshands daaraan houden. Hij neemt de opmerking ter harte en zal 

daarnaar nader informeren. 

De heer Remco v.d. Berg maakt nogal wat foto’s en die mogen dan eigenlijk niet gebruikt 

worden. Hij dringt evenals de heer Simon Vrouwenvelder aan op een andere benadering.  

De heer Tommy Ruygrok is het daarmede eens.  

De heer Joep van der Wiel kan zich daarin niet vinden. Hij constateert eveneens dat op de 

agenda ontbreekt het verslag van de kascommissie. 

De voorzitter beaamt dit. 

Nu behandelen als punt 8a. 

De heer Joep van der Wiel meldt dat hij samen met de heer Alewijn van der Kuil de stukken 

grondig heeft bekeken. Het bestuur is zeer bereidwillig geweest en heeft alle gestelde vragen 

kunnen beantwoorden. Spreker leest de door de kascommissie opgestelde verklaring voor. 

Hij stelt de leden voor de jaarstukken vast te stellen en  het bestuur te dechargeren. 

De vergadering gaat hiermede akkoord. 

9. Verkiezing bestuursleden. 

De heer  Herman Bosboom wordt herkozen als voorzitter. De heer Theo van Oppen wordt 

opnieuw benoemd als coördinator binnen- en buitensporten en tevens als vice voorzitter. 
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De post van secretaris levert opnieuw problemen op. Mevrouw Ramkisor heeft te kennen 

gegeven deze functie niet te kunnen aanvaarden. Nu wil mevrouw  Margua Helfrich  enkele 

taken van het secretariaat vervullen. Vooral het beleidsdeel. Tevens is het bestuur erin 

geslaagd de heer Paul v.d. Eng enthousiast te maken om een aantal taken behorend bij de 

functie van secretaris te vervullen. Eveneens kan een beroep worden gedaan op Astrid Janse. 

Tot slot is Jan Wingelaar ook nogal eens aanwezig in dit gebouw. Met zijn allen is een goede 

taakverdeling mogelijk. Mariska v.d. Berg en Marco Schuit worden eveneens gekozen en 

zetten zich in voor het ABC zwemmen. Mevrouw Margua Helfrich wordt herkozen als 

coördinator WWF. Door haar aanpak loopt deze afdeling beter. Tevens hebben we een 

handreiking van de gemeente gekregen door de aanstelling van een zwemmeester. 

De vergadering stemt in met de voordracht van het bestuur. 

10. Aftredend en niet herkiesbaar als tijdelijk secretaris is Jan Wingelaar. 

De vergadering gaat akkoord met dit voorstel. De stukken worden bij de Kamer van 

Koophandel  op korte termijn aangepast. 

11. Vaststelling van de contributie voor het jaar 2020. 

De voorzitter meldt dat hierover lang in het bestuur is gesproken. Moeten we de contributie 

verhogen en zo ja met hoeveel. De subsidie van de gemeente wordt al jaren niet verhoogd, 

terwijl de huren van de verschillende accommodaties wel met het index cijfer worden 

aangepast. Bovendien wordt de subsidie voor de BHV cursus gehalveerd. Jarenlang werd 

deze cursus voor 100% door de gemeente betaald. Diverse personen vragen zich wel af of 

het materiaal hier aanwezig eens grondig geïnspecteerd zal worden op gebreken. Gedacht 

aan de sjoelbakken en de diverse stoelen en tafels. De voorzitter zegt toe een grondige 

inspectie naar de diverse materialen te houden.  Na lang wikken en wegen komen we tot een 

verhoging van € 1,00 per maand. De vergadering gaat hiermede morrend akkoord. Hoopt wel 

dat de contributie nu eens geïnd gaat worden. Dan krijgen we beter beeld hoe we ervoor 

staan. Je kan niet altijd het geld opzij zetten terwijl we van niets weten wat we nog schuldig 

zijn. De voorzitter antwoordt dat we bijna zover zijn dat we tot inning kunnen overgaan. Een 

ieder ontvangst een overzicht wat hij of zij schuldig is. Allereerst wordt het 1w kwartaal van 

2019 geïnd. Het bestuur is Simon Vrouwenvelder dankbaar voor zijn expertise in deze. Het 

heeft veel tijd en overleg gekost.  

12. Vaststelling van de begroting voor het jaar 2020. 

De penningmeester is bezig met het opstellen van de begroting voor het jaar 2020. Het is 

jammer dat deze nu niet gereed. De leden gaan ermede akkoord dat de begroting wordt 

toegezonden naar de leden en dat na positieve reacties deze als zodanig zal worden 

gehanteerd. 

13. Uitreiking van de Harry Hofstede bokaal.  

De voorzitter meldt dat vorig jaar de beker is uitgereikt aan Remco v.d. Berg. Het was voor 

het bestuur niet zo moeilijk om deze beker dit jaar aan een geschikt persoon uit te reiken. 

Spreker roept André Siliakus naar voren en onder luid applaus van een ieder, waaruit blijkt 

dat de vergadering daarmede instemt, overhandigt hij de beker aan een volledig verraste 

André. 

14. Rondvraag. 

Mevrouw Karin Vrouwenvelder vindt dat het terrein rond het gebouw er slordig uit ziet. Veel 

onkruid en papier op het terrein. 

De voorzitter erkend dit en antwoordt dat de gemeente regelmatig is geweest maar het nu al 

enige tijd laat afweten. Toegezegd wordt er aandacht aan te besteden en in overleg te gaan 

met de gemeente. 
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De heer Joep van der Wiel dankt het bestuur voor het vele werk in het afgelopen jaar 

verricht en hoopt dat alles binnenkort weer in orde is. 

De voorzitter dankt de heer Van der Wiel voor zijn woorden. 

De heer Reinier Rijke vraagt naar aanleiding van de opmerking van mevrouw 

Vrouwenvelder of de STIP medewerkers niet ingeschakeld kunnen worden voor diverse 

werkzaamheden.  

De voorzitter meldt dat zij al vele taken vervullen en dat een der medewerkers zich gereed 

moet maken voor een andere functie buiten onze vereniging. Een nieuwe medewerker zit er 

niet in.  

De heer Paul Ros vindt het in het gebouw nogal rommelig en ongezellig. Hij vraagt het 

bestuur hier aandacht aan te besteden.  

De voorzitter zegt dit toe. 

Mevrouw Janet Markus vraagt aandacht voor het vervoer per taxi vanaf het zwembad de 

Escamphof. Wanneer zij niet buiten staan rijdt de taxibus weg. De chauffeur komt niet even 

naar binnen om naar de naam van de te vervoeren persoon te vragen.  

De voorzitter zal hieromtrent contact opnemen met het vervoersbedrijf Nood. 

15. Sluiting. 

De voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering en nodigt een ieder uit voor een drankje en 

een hapje in de kantine. 

 

 

 

 

 

 


