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Algemene ledenvergadering (ALV)  

Datum: 23 November 2021, aanvang: 20:00 uur 

Locatie: vergaderzaal achter de grote kantine in de hal bij de anderen 

binnensporten (turnen, volleybal, etc.). 

Agenda ALV: 

1. Opening en mededelingen 

2. Vaststellen verslag vorige ALV  

a. 19 Mei 2021 

b. 09 November 2021 

3. Bespreking en besluitvorming voorstellen bestuur tot ontbinding vereniging of 

voortzetting via een commerciële partij 

4. Rondvraag 

5. Sluiting 
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Aanwezig bestuur:  Yke, Walter, Caroline, Marjolein, Chantal, Pauline 

Algemeen:  Dirk, Ron, Bas, Sandra, Linda Veenhof, Barbara, Laura, 

Maarten, Jos Bruggink 

Met afmelding: Robert Jan van Dam, Chantal Homburg 

1. Opening en mededelingen 
• De vorige keer waren er te weinig leden vertegenwoordigd om een rechtmatig besluit te kunnen 

nemen. In deze 2e ALV geldt hiervoor  geen beperking en kunnen we wel tot rechtmatig 

stemmen overgaan. 

• Het JBN-Keurmerk is recent verlengd en binnengekomen en is geldig tot 31-12-2023. 

2. Vaststellen verslag vorige ALV  

a. 19 Mei 2021 
Verslag ongewijzigd vastgesteld. 

b. 09 November 2021 
Verslag ongewijzigd vastgesteld. 

3. Bespreking en besluitvorming voorstellen bestuur tot ontbinding 

vereniging of voortzetting via een commerciële partij 
• De 2 eerder besproken scenario’s worden nog eens besproken met extra aandacht op de 

verschillen tussen de 2 partijen. Grootste verschil tussen de 2 partijen betreft het tarief. Vanuit 

Rene Sports is hier duidelijkheid over gegeven,  vanuit DailyFit is hier helaas geen duidelijkheid 

over gekomen. Jasper geeft wel aan dat hij naar gelijkwaardigheid zoals nu streeft echter geen 

specificatie. Rene geeft aan wat de tarieven per leeftijdsgroep zullen gaan worden. Kinderen 

worden nagenoeg gelijk gehouden, jeugd wordt een stuk 25 euro en volwassenen ook duurder 

27,50 (conform prijzen Rene Sports). 

• Wat zijn de voorliggende opties  

o Optie 1: ontbinden vereniging 

 leden moeten zich aanmelden bij nieuwe partij, contract leraren wordt 

ontbonden en zij zullen een nieuw contract met de nieuwe partij al dan niet 

moeten aangaan. 

 verwacht eind vereffening 0 Euro. Deze achteruitgang komt door daling leden en 

geen toernooien. Verwachte verlies 2021 is in de orde grote van € 10.000,-. Er is 

dus geen ruimte/reserve voor tegenvallers. Daarnaast is het bestuur hoofdelijk 

aansprakelijk bij tegenvallers. Dit is voor hen niet een acceptabele oplossing. 

o Optie 2: vereniging door laten starten naar andere partij.  

 De andere partij moet dan een bestuur leveren  

 directe kosten voor opheffen zijn niet noodzakelijk waardoor er zelfs nog wat 

ruimte overblijft in de begroting wat ten gunste moet vallen van Vereniging Judo 

Duurstede. 

• DailyFit heeft in eerste gesprekken aangegeven geen vereniging te willen overnemen. Dit 

betekent dat als voor deze partij wordt gekozen ook automatisch voor optie 1 wordt gekozen. 

• Voor Rene Sports geldt dat die al een aantal mensen heeft benaderd voor een (tijdelijk) bestuur 

en dus wel optie 2 kan bieden. 
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• Beide scenario’s worden uitgebreid besproken en toegelicht en van allerlei 

kanten bekeken. Alle aanwezigen realiseren zich dat een zorgvuldige afweging alleen kan 

als ook een ieder een goed beeld heeft van de voorstellen. 

Na uitgebreide bespreking wordt over gegaan tot stemming: 

 Uitslag stemming ontbinden (optie 1) of doorstarten (optie 2):  

o Optie 1: 0 stemmen 

o Optie 2: iedereen voor 

Daarmee wordt unaniem gekozen voor optie 2 doorstarten vereniging. 

 

 Uitslag stemming scenario’s:  

o doorstarten naar commerciële partij – iedereen voor 

Daarmee wordt unaniem gekozen voor doorgaan naar een doorstart via een 

commerciële partij. 

 

 Uitslag stemming scenario’s:  

o Scenario A: DailyFit/Theo – 1 voor 

o Scenario B: Rene Sports - rest stemt voor 

Daarmee is de grote meerderheid voor het doorstarten van de vereniging met Rene 

Sports. 

 

Uitslag: Optie 2-doorstarten met Scenario partij B-Rene Sports 

 

• Aanvullende stemmingen: 

 Stemming: is het akkoord dat de conditie dames per 31/12/2021 zonder opzegtermijn de 

vereniging kunnen verlaten 

 iedereen voor 

Daarmee is dit voorstel aangenomen. Wel zaak dat de individuele leden van deze groep zich 

zelf ook afmelden/opzeggen bij de penningmeester en secretaris. 

Gevolgen gekozen scenario: 

• Dit betekent op korte termijn een nieuwe ALV met Rene Sports waar hij een nieuw bestuur 

voorlegt. Dit is een normaal besluitvormingsproces en past in een reguliere ALV waarbij niet de 

benodigde 2/3 leden aanwezig moet zijn. Het besluit kan met meerderheid van aanwezige 

stemmen worden genomen. 

• Er is niemand van de aanwezige leden die aangeeft om in het bestuur te willen. De leraren zijn 

belanghebbende als werknemer en kunnen niet in bestuur. 

• De voorzitter van het nieuwe bestuur moet vooraf bekend gemaakt worden en wordt op persoon 

in functie gekozen. De overige bestuursleden kunnen benoemd worden in bestuur zonder vooraf 

al helder te hebben in welke functie. Dat mag daarna binnen het bestuur worden verdeeld. In 

principe willen we een fysieke sessie, maar mogelijk gaat het online indien de Corona 

maatregelen dit vereisen. 
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4. Rondvraag 
• Ron stelt voor dat het bestuur met partner uit eten kan. Dit moet wel aan Rene worden 

voorgelegd dan.  

 Stemming: iedereen voor. 

5. Sluiting om 20.50 
De voorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid in deze extra en bijzondere ALV voor de vereniging. 

 

Vervolgstappen: 

ALV om nieuwe bestuur aan te stellen – datum volgt 

Indien mogelijk fysiek, zonodig online  

Aanmelden bij secretaris@judoduurstede.nl zodat de uitnodiging voor de online meeting indien nodig 

verstuurd kan worden. 

mailto:secretaris@judoduurstede.nl
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