
 

 

Notulen 

B.A.L.V. contributie 

Datum: 22 mei 2019 

 

1. Welkom 

Voorzitter van Bestuur heet iedereen welkom. 
 

2. Presentatie voorstel contributieverhoging 

 

Er zijn een aantal redenen waarom de contributie aangepast moet worden: 

- In 2018 heeft TVC een tekort gedraaid van 5736,-. TVC is nu nog een 

gezonde club door een behoorlijke spaarpot. Gaan we echter zo door, 

dan is TVC over een aantal jaren failliet. 

- Er is een aantal jaren niks met de contributie gedaan, de kosten zijn wel 

gestegen. 

- Er zitten scheve verhoudingen in de contributie.  

- In ons beleidsplan gepresenteerd op 8 mei 2019 staat dat de vereniging 

kostendekkend moet zijn. 

- Sponsorgeld en geld verkregen via acties wordt nu gebruikt om de gaten 

te vullen. Dit zou gebruikt moeten worden voor het aanschaffen van 

nieuwe materialen, organiseren van activiteiten etc. 

 

Contributievoorstel

 



 

 

- Deze contributie geldt voor alle disciplines uitgezonderd Freerunning. Dit 

blijft 18,90 per maand. 

- De contributie is exclusief Bondscontributie. Dit wordt een keer per 

kwartaal apart geïncasseerd.  

- De contributie is exclusief wedstrijdgelden. 

- De contributie gaat in vanaf het nieuwe seizoen: 1 september 2019. 
  

 

3. Vragen 

- Waar komt het tekort vandaan? 

o De jaarrapporten zijn er ter inzage, deze worden bekeken. Het 

tekort komt voornamelijk door minder contributie inkomsten, 

hogere huisvestingskosten en hogere personeelskosten.  

- I s er ook mogelijkheid om efficiënter om te gaan met alle uren? 

o Dit is belangrijk punt voor de indeling voor het nieuwe seizoen en 

wordt zeker meegenomen in de planning. 

- Als je in de turnselectie zit is het dan ook mogelijk om minder dan 11 uur 

te trainen? 

o In principe staat er 11 uur voor de turnselectie, er is dus voor 11 

uur leiding en zaalhuur. Wanneer er turnsters zijn die minder 

willen trainen, dan moeten zij allemaal op dezelfde dag afwezig 

zijn. Dan kunnen we daar de leiding op aanpassen. 

- Komt er een evaluatie of we hierdoor wel uit de kosten zijn? 

o Ieder jaar tijdens de ALV worden de jaarcijfers gepresenteerd. 

Hierin is dat dus duidelijk terug te zien. 

- I s er al een plan voor meer sponsoring? Daar moet veel meer uit te 

halen zijn?  

o Er is een sponsorcommissie, die kan nog wel nieuwe mensen en 

ideeën gebruiken. Als iemand zich wil aanmelden dan graag. 

o Sponsorgeld moet wel gezien worden als extra en is niet bedoelt 

om gaten mee te vullen, daarmee lossen we dus nog niet tekort 

op. 

  

4. Stemming 

- Er zijn 19 stemgerechtigden aanwezig. 

Stemmen voor:  16 

Stemmen tegen:  1 

Geen stem:   2 

  

Conclusie; contributie wordt met ingang van seizoen 2019-2020 gewijzigd.  


