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Notulen  Algemene ledenvergadering 
 

    
Datum: 14 maart 2016 
Tijd: 19.30 uur 
Locatie: Hervormd Dienstgebouw, Enter 
Bestuur: Jan Mulder, Kristel Grobben, Erna Egberts, Mirjam Hulsbergen,  Gea Dahles, Hilde Slagers, Diana 

Voortman, Edwin Paalman  en  Luwe Roosink 
Notulist: Anja Tjoonk 
    

 

1. Opening 
Jan heet iedereen welkom bij de ALV 2016: 
Een speciaal woord van welkom aan onze ereleden. Fijn dat u ook nu weer aanwezig bent en nog steeds zo betrokken bent bij het wel en 
wee van onze vereniging. Het erelid Henny Pluimers kan wegens privéomstandigheden niet aanwezig zijn.  
Vanavond zal dhr. Henny Stamsnijder onze gastspreker zijn, hij zal straks aanschuiven en ons meenemen in de belevenissen van zijn 
fantastische sportcarrière. 
 
Voorstellen van de personen die achter deze tafel zitten: 
Secretariaat                                      Kristel Grobben 
Commissie gymnastiek/turnen    Hilde Slagers en Mirjam Hulsbergen 
Commissie dance                            Erna Egberts   vertegenwoordigt ons ook bij de Enterse Sport Federatie (ESF) 
Commissie activiteiten                   Gea Dahles 
Commissie basketbal                      Luwe Roosink,  doet tevens de PR 
Commissie badminton                    Edwin Paalman 
 
Notuliste van de verenging tijdens al onze vergaderingen; Anja Tjoonk 
 
Ik zelf ben Jan Mulder, de voorzitter van de verenging 
 
2015,wat was het voor een jaar voor de vereniging?  
Ik mag zeggen een zeer bewogen jaar. Tijdens de vorige Algemene Ledenvergadering presenteerden we de 5 genomineerden voor het 
nieuwe logo van de verenging. Daar zijn vervolgens veel reacties opgekomen en is er massaal gestemd. Het nieuwe logo, ontworpen door 
Kim Lankamp, is vervolgens tijdens de uitvoering in november jl gepresenteerd.  
Naast dat we een nieuw logo hebben gekregen als verenging is de vereniging ook definitief overgegaan tot de samenwerking met de 
badminton afdeling, het vroegere Odano. Ten tijde van het fusietraject was er afgesproken dat de verenging nog één jaar hun eigen 
financiële administratie moest bijhouden. Na één jaar zou er een evaluatie zijn. Deze evaluatie heeft plaats gevonden. Het bestuur heeft 
een fiat gegeven om de badmintonafdeling in zijn geheel binnen de vereniging onder te brengen. We zijn dan ook blij dat de verenging nu 
druk doende is om alle gegevens over te zetten naar sportverenging Raduga. Dus we hebben definitief een commissie badminton binnen 
onze gelederen. Dhr. Edwin Paalman is de persoon die namens de afdeling badminton zitting heeft in het bestuur.  
Tegenwoordig is het van groot belang dat er een duidelijke communicatie plaatsvindt via het digitale netwerk. Daarom hebben we vorig 
jaar veel tijd besteed aan het ontwikkelen van een nieuwe website. Via deze weg hopen we nog beter te kunnen communiceren met 
onze leden en de ouders of verzorgers van onze leden. Ik zou zeggen; heeft u het nog niet gezien; neem een kijkje. 
 
Verder zijn we het afgelopen jaar druk bezig geweest met het optimaliseren van zaal 4. De SAWE (stichting accommodaties Wierden 
Enter) is verantwoordelijk voor de hardware van zaal 4. Daar zijn we regelmatig mee in conclaaf geweest en hebben daar aangegeven dat 
er bepaalde materialen aan vervanging toe zijn of waren. Ik praat dan over luchtcirculatie, vloer, materialen etc. Het heeft ons veel 
praten gekost maar er liggen dingen voorhanden om aangepakt te worden. Erna Egberts, bestuurslid binnen sportverenging Raduga heeft 
zitting in de ESF (Enterse Sport Federatie), heeft vele gesprekken gevoerd met een mooi resultaat. Zo kan ik u vertellen dat er in de 
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komende zomervakantie een nieuwe vloer komt in zaal 4. Tevens zijn er materialen aangeschaft of vervangen waarvan wij vonden dat 
het nodig was. 
Verder is de verenging volop in bloei en presenteren we ons zeer nadrukkelijk in zowel de regio als landelijk. Hierover straks meer door 
de afzonderlijke commissies. 
 
Verder is de verenging dit jaar gestart met een project voor ouderen uit Enter en omgeving. Dit project loopt het komende jaar, maar de 
doelstelling is om deze groepen onder te brengen bij de verenging. Op dit moment nemen ruim 40 ouderen deel aan dit project.  
Verder bestaat er de kans dat de verenging nog 3 of 4 groepen onderdak zal bieden voor bestaande groepen. Stichting sportief Wierden 
houdt namelijk op te bestaan en voor deze groepen wordt onderdak gezocht. Wij hebben aangeboden deze lessen onder onze vlag te 
laten lopen met daarbij de behorende consequenties. Hiermee bedoel ik; lidmaatschap binnen de verenging en de daarbij horende 
contributies. Dit traject loopt op dit moment. 
Sportverenging Raduga heeft jarenlang een mooi bedrag mogen ontvangen van het team SINT IN ENTER. Dit team, onderleiding van 
Johan Nijkamp, gaat  vanaf dit jaar een andere weg in slaan. Natuurlijk zullen we dit team ondersteunen daar waar mogelijk is. Wij willen 
Johan en zijn team hartelijk danken voor hun inzet en de mooie bijdragen die we hebben mogen ontvangen. 
 
Tot slot wil ik dan nog kort terug komen op toch wel de highlight van het afgelopen jaar: de uitvoering in november 2015. Ondanks dat 
het zware tijden zijn voor sportverengingen, zowel financieel als qua ledenaantallen, mogen we spreken van een fantastisch succes. Het 
niveau van de uitvoering was erg hoog en de reacties daarna waren erg lovend. De uitvoering is een groot succes geworden door de vele 
vrijwilligers en de sponsoren. Zonder hen is een uitvoering op dit niveau niet mogelijk. 
Hoe het per afdeling vergaan is hoort u straks van ieder commissielid per tak van sport. Zo ook hoe de verenging er financieel voor staat. 
 

2.  Notulen vorige jaarvergadering d.d. 20 april 2015 
De notulen staan vermeld op de website en zijn hier te lezen. 

 
3.  Financieel jaarverslag 

Mirjam licht het financieel jaarverslag toe. Het saldo geeft vertekend beeld van de werkelijkheid omdat er nog veel afschrijvingen komen. 
Dit lijkt nu hoog, maar na alle afschrijvingen zal dit een stuk lager uitvallen.  
2015 hebben we evenals 2014 positief afgesloten. De gedane acties en sponsoring hebben er voor gezorgd dat we een gezonde 
vereniging zijn met de nodige reserves. 
 
Enkele cijfers: 

 Worstenactie € 2.200 

 Sint in Enter heeft voor aftrek van afschrijvingen € 1.500 opgebracht. 

 De Grote Club Actie € 4.500 opbracht heeft. 

 Uitvoering  € 700. 

 Sponsor geld turnselectie € 1100,00 
 
Mooie bedragen die we hard nodig hebben. Hierdoor konden we in 2015 de beslissing nemen om een nieuwe balk aan te schaffen en de 
oude balk opnieuw te bekleden. Daarnaast is er in 2015 naast de nodige kleine investeringen een air tumbling baan en een 
muziekinstallatie aangeschaft. 
 
Begroting 2016 
Er is een begroting voor 2016 opgesteld. Deze ziet er evenals de afgelopen twee jaar goed uit. De verwachting is dat we 2016 positief 
afsluiten.  
 

4. Kascontrole 
De kascontrole over 2015 is uitgevoerd door Anja Nijenhuis en Herbert Stamsnijder, zij hebben alles akkoord bevonden en 
penningmeester M. Hulsbergen decharge verleend (volgens bijgevoegde verklaring, zie bijlage 7). 
Voor de kascontrole van volgend jaar geven zich op: Anja Nijenhuis en Rudi Kuipers. 
 

5. Contributieverhoging  
De afgelopen 2 jaar heeft er geen contributieverhoging plaats gevonden. De SAWE heeft de zaalhuur van sporthal de Zomp met ingang 
van 1 januari 2016 met 3,5% verhoogd. Daarnaast heeft de KNGU de bondscontributie verhoogd met plusminus € 5 per lid (tot 16 jaar € 
4,88 en 16 jaar en ouder € 5). 
Het bestuur van SV Raduga stelt daarom voor met ingang van 1 april 2016 een contributieverhoging van 3,5% door te voeren. 
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Hierover volgt een discussie, vooral voor gezinnen met meerdere kinderen betekent dit een forse verhoging. Voor turnen is de 
contributie hoger dan voor andere sporten. In het verleden is hier naar gekeken, echter dit heeft o.a. te maken met het feit dat voor 
turnen dure toestellen nodig zijn, de IISPA hal in Almelo gehuurd moet worden en mee wordt gedaan in de hoogste wedstrijdklassen.  
De contributie is in vergelijking met andere verenigingen marktconform.  
De andere sporten binnen Raduga zijn niet verliesgevend. 
Er volgt een stemming voor de contributieverhoging: er zijn geen tegenstemmers. Het voorstel is akkoord. 
 

6. Gesprek /interview Henny Stamsnijder 
Luwe heet Henny Stamsnijders welkom. Er volgt een interview met Henny waarin hij vertelt over zijn sportcarrière. 
Na afloop wordt hij bedankt en ontvangt een bos bloemen.  
 

7.  Verslag commissie Dance  
Alle jaarverslagen zijn als bijlage toegevoegd. 
Bijlage 1: Jaarverslag afdeling Dance SV Raduga 2015  
 

8.  Verslag commissie  basketbal 
Bijlage 2: Jaarverslag afdeling Basketbal SV Raduga 2015  
 

9. Verslag commissie badminton 
Bijlage 3: Jaarverslag afdeling Badminton SV Raduga 2015 
 

10. Verslag commissie  activiteiten  
Bijlage 4: Jaarverslag afdeling Activiteiten SV Raduga 2015 
 

11.  Verslag commissie  turnen / gymnastiek  
Bijlage 5: Jaarverslag afdeling Gym/Turnen SV Raduga 2015 
 

12.  Benoeming penningmeester 
Mirjam heeft dit tot nu toe gedaan, naast haar functie als commissielid turnen / gymnastiek. Zij wil dit nu definitief op zich gaan nemen. 
Mirjam verlaat de zaal. Jan vraagt of er mensen tegen zijn dat Mirjam Penningmeester wordt. Alle aanwezigen gaan hiermee akkoord. 
Mirjam keert terug in de zaal. 
Dit betekent dat er een vacature is voor commissielid turnen / gymnastiek. Diana Voortman stelt zich hiervoor beschikbaar, zij verlaat de 
zaal en er volgt een stemming. Niemand heeft bezwaar. Diana keert terug en wordt bedankt voor het zitting nemen in het bestuur.  
Mirjam en Diana ontvangen een bos bloemen.  
  

13.  Huisregels 
De huisregels zijn aangepast en staan vermeld op de site van Raduga. Iedereen gaat hiermee akkoord.  
 

14. Rondvraag 
Mevr. Hammer geeft aan erg genoten te hebben van de uitvoering 2015. 
 
Jan: het ouderenproject wordt gedaan i.s.m. de fysiotherapiepraktijk.  
 

15. Sluiting  
Jan sluit de ALV om 21.30 uur. 
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1. Jaarverslag afdeling Dance SV Raduga 2015 
 
Recreatiegroepen 
De recreatiegroepen draaien goed. Vooral de kinder- en tienergroepen op dinsdag zijn goed bezet.  
Doreen heeft assistentie bij groep 2/3/4 van Anna Roetgering, dit bevalt heel goed. Wanneer Anna 12 wordt, willen we haar aanmelden 
voor JAL1 (Jazzdans Assistent Leidster) 
Na de splitsing van de tienergroep die op dinsdag les had, is er 1 groep naar de woensdag verschoven. Deze groep draait goed De 
woensdag recreatie 16 jaar en ouder blijft klein, maar is hecht van samenstelling. 
De Damesgroep 25 jaar en ouder draait goed en traint iedere donderdag 1,5 uur, maar kan wel nieuwe leden gebruiken. 
Op zaterdag 11 april 2015 hebben alle recreatiegroepen deelgenomen aan de Dance2Demo in Kampen 
 
Gevorderde groepen 
De selectie 6-9 jaar is een mooie stabiele groep. Gemotiveerd en ontwikkelen op het gewenste tempo. Tijdens deze training heeft Doreen 
assistentie  van Amber Pluimers en Ellen Egberts 
Ditzelfde geldt voor de selectie 9-13 jaar. 
Op maandagavond traint ook de selectie 18 jaar en ouder. Ook hier is er een stabiele vaste kern van 6 dansers. In de loop van het jaar zijn 
er nieuwe leden geweest, maar door allerlei omstandigheden ook weer gestopt. Deze groep is klein, maar gemotiveerd. Nieuwe aanwas 
is wel nodig voor het voortbestaan van deze groep.  
Op woensdagavond traint de Demogroep 20 jaar en ouder. Een hechte en gezellige groep met veel ambitie.  
Alle groepen hebben met 1 of meer dansen deelgenomen aan de Dance2Demo in Kampen op 11 april 2015. 
 
Opening Sportverkiezing Gemeente Wierden 
Tijdens de Sportverkiezing Gemeente Wierden op 6 maart hebben de dames van de selectie 18 jaar en ouder i.s.m. de turnsters van 
Sportvereniging Raduga de opening verzorgd 
 
Dansdemo’s tijdens Koningsdag 2015 
Een aantal groepen van SV Raduga geven een dansdemo op het dorpsplein. I.v.m. het werk van Doreen waren Amber en Ellen 
hoofdverantwoordelijk. Dit hebben zij heel goed opgevangen en geregeld. 
 
Dance2Show  
N.a.v. de deelname aan de Dance2Demo in Kampen bleek 1 groep van SV Raduga opgevallen te zijn met hun dans. Tijdens alle 
Dance2Demo’s (ca. 800 dansen verspreid over 35 demo’s door het hele land) wordt er door een speciale werkgroep van de KNGU 
geselecteerd voor een theatershow. In juli kreeg Doreen het heuglijke nieuws dat 1 dans was geselecteerd voor deze theatershow in de 
Deventer Schouwburg op zaterdag 10 oktober. De Selectie 18 jaar en ouder was uitgenodigd met haar dans Eyes Closed (een 
confronterende dans over zinloos geweld) Een mooie beloning voor hun harde werken en inleving/beleving. De Dance2Show was een 
mooie afsluiting van het demoseizoen. 
 
Uitvoering ‘In the Spotlight’ 
Tijdens de uitvoering hebben alle groepen 1 dans vertoont, al dan niet samen met een andere groep. De selectie 18 jaar en ouder heeft 2 
dansen vertoont; zij wilden de geprezen dans Eyes Closed graag eens aan eigen publiek laten zien. Alle groepen hebben met veel 
enthousiasme gedanst en Doreen is heel erg trots op haar meiden! 
 
Nieuwsbrief DANCEinMotion 
In november is de eerste nieuwsbrief DANCEinMotion uitgegaan naar alle leden. Dit was een pilot (m.b.t. uitvoering) op de officiële 
nieuwsbrief. De brief is goed ontvangen bij de leden en ouders. 
  
We kunnen met trots terugkijken op een dansant 2015! 
 
Erna Egberts 
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2. Jaarverslag afdeling Basketbal SV Raduga 2015  

Goedenavond allemaal, 

In 2015 was het voor de basketbal een stabiel jaar. 

We begonnen met een groepje van 10 personen. Maar zoals het vaker gaat met kinderen in de leeftijd van 8 tm 12 jaar, wordt er nog al 

eens gewisseld van sport. Maar uiteindelijk zijn er wat kinderen bijgekomen en afgegaan. Zodat we op de 10 zijn gebleven. 

Ook in 2015 is in samenwerking met St. de Welle een basketbal clinic op gezet in de maand september van 2015. In 3 clinics hebben de 

groepen 6, 7, en 8 van alle basisscholen van Enter de basis beginselen van het basketbal aangereikt gekregen.  

Daarop volgend hebben we een scholenbasketbal toernooi georganiseerd met als hoofdprijs een echte wisselbeker. We zijn dan ook van 

plan om dit toernooi. Jaarlijks te herhalen. Wederom was dit groot succes.  

We hoopten dat het gevolg van dit toernooi een toename van leden zou opleveren in de basketbal lessen. Echter liep dat geen storm de 

eerste maanden na het toernooi. Maar nu hebben zich inmiddels weer 2 kinderen aangemeld en zijn inmiddels lid. Waarvan 2 

rechtstreeks door het toernooi.  

Het blijkt dat de kinderen vaak op andere sporten zitten en moeten kiezen van de ouders en soms valt dat in ons voordeel uit maar vaak 

niet. 

Ook hebben de basketballers in Zwolle in 2015 een professionele wedstrijd bijgewoond van Zwolle tegen Den Bosch. Ze vonden het een 

hele belevenis. 

We zijn voor de komende maanden bezig met een offensief om er leden voor de basketbal bij te krijgen. Ook gaan we weer een 

vriendschappelijk wedstrijdje organiseren voor de kinderen tegen SVZW  in Wierden. 

 

Ik dank u voor uw aandacht. 

Luwe Roosink 
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3. Jaarverslag afdeling Badminton SV Raduga 2015  

Het jaar 2015 was voor ons het 1e jaar onder de vlag van SV Raduga en niet meer als een alleenstaande badmintonvereniging. Dit bracht 

voor ons allerlei positieve veranderingen mee gelukkig. 

In het begin van het jaar was er nog weinig van te merken, omdat de training op dezelfde voet verder ging, maar naarmate de tijd 

verstreek kregen we binnen de badminton de vraag om met de uitvoering mee te doen. (stond eigenlijk buiten kijf, je moet gewoon 

meedoen) Dit is natuurlijk voor de trainer en de leden een uitdaging om hier een oefening voor te bedenken en er ook nog iets leuks van 

te maken voor het publiek. Tijdens het zogenaamde “droog oefenen” tijdens de badmintontraining nam het vertrouwen om er toch iets 

leuks van te maken steeds verder af. Maar zo’n 2 weken voor de einddatum werd er geoefend met muziek en toen steeg het vertrouwen 

enorm. 

We hebben met z’n allen veel plezier beleeft aan de uitvoering en onze leden die mee hebben gedaan hebben zo ook meer het gevoel 

gekregen dat ze echt bij SV Raduga horen. We hebben er ook nog een jeugdlid aan over gehouden. Dus al met al positief. 

Wat betreft het leden aantal, dit is vorig jaar vrij constant gebleven na jaren achteruit hobbelen,  dus we houden de moed erin en 

proberen met z’n allen om weer meer leden bij de badminton te krijgen. In totaal hebben we nu zo’n 23 leden, waarvan 12 jeugdleden en 

11 seniorleden.  

Voor de jeugd zijn er vorig jaar diverse activiteiten georganiseerd op de trainingsavonden, zoals een vriend/vriendinnetjes toernooi, een 

ouder/kind toernooi en uitwisseling met andere badmintonverenigingen om ook eens kennis te maken met andere badmintonners en 

hier ook eens tegen te spelen  i.p.v. altijd tegen dezelfde.  

Met de senioren spelen we nog in competitieverband met verenigingen uit de buurt om de uitdaging te vergroten en ook eens ervaringen 

uit te wisselen met andere badmintonners. 

We spelen mee in de reguliere competitie die loopt van oktober t/m februari en in de voorjaarscompetitie die loopt van maart t/m juli.  

De thuis wedstrijden beginnen om half acht, onder de training van de jeugd, zodat zij ook zien dat er competitie wordt gespeeld. 

We hopen dit jaar met elkaar veel plezier te maken en het jaar sportief door te komen en mocht je zin hebben kom een keer bij ons 

meespelen, we kunnen nog wel wat leden en uitdagingen gebruiken.  

 

Edwin Paalman 
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4. Jaarverslag afdeling Activiteiten SV Raduga 2015 

Mede dankzij Nathalie Swiers, Dianne Rikkert en Wendy ten Berge lukte het mij dit afgelopen jaar te doen wat op de agenda stond. 

 

Maandag 30 maart: Paashaas was op visite 

 

Half juni: worstenverkoop. Alles is wel verkocht, maar niet zo makkelijk als in 2014. We gaan bekijken hoe we dit in 2016 anders kunnen 

gaan aanpakken. 

 

Zaterdag 7 november Uitvoering: dit jaar voor mij helaas meer achter de schermen. Ik vond het moeilijk, om iets wat ik 2x met veel 

plezier gedaan had, uit handen te geven. Gelukkig is het de andere meiden van de AC gelukt om de verloting goed neer te zetten 

 

Maandag 30 november kwamen Sinterklaas en zijn pieten langs. Wederom een succes en een gezellige middag. 

 

Activiteiten als kamp en kerstbingo worden georganiseerd door turnen. 

 

Agenda 2016: 

- maart: paaseieren verkopen 

- 21 maart: paashaas komt 

- juni: droge worstactie 

- 18 juni: Radugadag 

- zomerkamp Turnen 

- 28 november Sinterklaas 

- kerstbingo 

 

Gea Dahles 
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5. Jaarverslag afdeling Gym/Turnen SV Raduga 2015 
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6. Begroting 2016 

 

      

     

     

     

     
SV Raduga  Winst en Verlies 2015  Begroting 2016 

     

Contributies  

                               
57.827   

                               
68.500  

Subsidie gemeente  

                                  
1.830   

                                  
2.000  

Sponsoring en Acties  

                               
15.714   

                               
15.000  

     

OPBRENGSTEN  

                               
75.371   

                               
85.500  

     

Zaalhuur  

                               
16.870   

                               
21.100  

KNGU  

                                  
6.210   

                                  
8.100  

Loonkosten  

                               
39.260   

                               
45.000  

Afschrijving  

                                  
2.505   

                                  
2.500  

Kantoorkosten  

                                     
430   

                                     
200  

Verkoopkosten  

                                  
3.432   

                                  
1.500  

Algemene kosten  

                                  
3.399   

                                  
2.000  

Overige kosten  

                                     
495   

                                  
2.000  

Rente baten / Rente lasten  

                                     
256   

                                     
250  

     

UITGAVEN  

                               
72.857   

                               
82.650  

     

RESULTAAT  

                                  
2.514   

                                  
2.850  

 

http://svraduga.nl/
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7. Kascontrole 2015 

 


