
 

 

 

 
 
Agenda Jaarvergadering 2019 
 
A G E N D A:  
 
1. Opening vergadering door de voorzitter; 
 
2. Notulen jaarvergadering 2018; 
 
3. Jaarverslag secretaris 2019; 
 
4. Financieel jaarverslag penningmeester 2019; 
 
5. Verslag kascommissie, (Ahmet Azdural en Bart van Beurden)  
 
6. Verkiezing kascommissie, Ahmet Azdural blijft aan, één nieuw lid gezocht; 
 
7. Contributie 2020. 
 
8. Begroting 20202. 
 
9. Bestuursverkiezing; Zoals reeds aangegeven is Josef Wissink aftredend per 01-01-2020, het bestuur heeft inmiddels 
in de persoon van Esther Janson een kandidaat gevonden die tijdens de jaarvergadering benoemd kan worden.    
 
Art. 12 lid 2 statuten. Elk bestuurslid treedt jaarlijks af en is herkiesbaar.  
 
Mocht een van de overige leden zich kandidaat willen stellen voor een van de bestuursfuncties dan vernemen wij dit 
graag uiterlijk 24 uur voor de vergadering. 
 
10. Reanimatiecursus; 
 
11. Mededelingen bestuur en rondvraag; 
 
12. Sluiting, gestreefd wordt naar uiterlijk 21.45 uur. 
 
We hopen op ieders aanwezigheid. 
 



 

 

 

 
BEWAAR DEZE NOTULEN ZORGVULDIG. Ze worden pas behandeld tijdens de volgende Algemene 

Ledenvergadering. 
( op- of aanmerkingen kunt U natuurlijk gerust al aan de secretaris doorgeven) 

 
 

Sportvereniging “Hart Vooruit”  
Vleuten-De Meern  

Secretariaat:                         26 februari 2019 
Zwanenkamp 105, 
3607 RJ  Maarssen   
06-22091000 
mailadres:hartvooruit@gmail.com 

 
Notulen Algemene Ledenvergadering, 
gehouden op woensdag 28 februari 2019, 

in Vereenigingsgebouw, Zandweg 148, De Meern. 
 

Van de  leden zijn er 15 aanwezig inclusief Joyce 
5 Personen afwezig, met afmelding. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Opening. Om 20.30 uur start de vergadering en de voorzitter heet iedereen van harte welkom. Hierbij wordt 

ook even stilgestaan bij het feit dat er afgelopen jaar een bijzondere uitbreiding van onze vereniging heeft 
plaatsgevonden doordat er in één keer 14 nieuwe leden (in een eigen groep) zijn toegetreden.   

 
2. Notulen jaarvergadering 2018. Er zijn geen op- of aanmerkingen..  

 
3. Jaarverslag secretaris 2018. Ook over het jaarverslag zijn geen vragen en of opmerkingen. 

 
4. Financieel jaarverslag penningmeester. Loes heeft  over de financiële zaken en de begroting  nog enige 

uitleg gegeven waarbij tevens is aangegeven dat het een enigszins vertekend beeld geeft dat de subsidie voor 
2019 nog in het jaar 2018 in gestort. De kosten voor zaalhuur in de locatie ROC Utrecht zijn wat hoger dan de 
kosten voor zaalhuur bij de Gemeente. Financieel is dat echter geen bezwaar. 

 
5. Verslag  kascommissie. De kascommissie, bestaande uit Jan Berends en Bart van Beurden heeft geen 

onregelmatigheden gevonden en het verslag geaccepteerd. De kascommissie stelt voor de penningmeester te 
dechargeren.  

 
6. Verkiezing kascommissie. Van de kascommissie is Jan Berends aftredend. Bart van Beurden blijft dit jaar 

aan en omdat de ivm vakantie niet aanwezige Ahmed Azdural heeft aangegeven wel “iets” te willen doen 
wordt voorgesteld om Ahmed in de kascommissie te benoemen. Indien onverhoopt dit niet past zal Herman 
van de Ham dit op zich nemen. 

 
7. Contributie 2019. Doordat de subsidie dit jaar weer op niveau is en er ook een behoorlijk aantal nieuwe leden 

is bijgekomen, is er geen aanleiding de contributie aan te passen. Dit ook doordat rekening gehouden wordt 
met een tweetal evenementen. Contributie voor het jaar 2019 bedraagt € 165,00 voor één avond per week 
sporten. Voor leden die 2x per week sporten blijft de vergoeding € 255,00 per jaar. 
 
 
 
 



 

 

 
 

8. Kleine feestcommissie voor “kennismakingsbijeenkomst”. Het bestuur stelt voor om dit jaar (ook gezien 
een behoorlijk aantal nieuwe leden) een “kennismaking” te organiseren waarbij de leden van de diverse avond 
groepen elkaar kunnen ontmoeten onder het genot van een klein hapje en drankje. Bart van Beurden en Joyce 
Smeltekop zullen dit organiseren. 
 

9. Jubileumfeest 2020. In 2020 hebben we weer een lustrum te vieren en dit wil het bestuur zeker niet 
ongemerkt voorbij laten gaan. Wellicht wordt dit samengevoegd met een eigen volleybal toernooi. Rob 
Weijers en Ed van Ash zullen hiervoor de eerste aanzet gaan geven maar de andere leden worden van harte 
uitgenodigd om hierin mee te helpen. 
 

10. Begroting 2019.  Door het bestuur wordt aangegeven dat er een voornemen is de vergoeding voor onze 
sportbegeleiders te verhogen van € 10,00 per uur naar € 11,00 per uur. Dit is nog niet opgenomen in de 
begroting, maar kan financieel wel worden gedragen. Dit wordt aangenomen door de vergadering waarbij nog 
wordt aangevuld dat er ook gekeken gaat worden naar een soort van “eindejaar” present in de vorm van 
“bonnen”, dit ook om te voorkomen dat er mogelijk issues met de belastingdienst voor onze begeleiders gaan 
ontstaan.  
 

11. Bestuursverkiezing. Het voltallige is, zoals in de statuten opgenomen aftreden. Josef Wissink geeft aan dat, 
ivm met stabiliteit van het bestuur er voorkomen moet worden dat het voltallige bestuur op een bepaald 
moment aftreed en niet herkiesbaar is. Dat is de reden dat Josef aan heeft gegeven dat hij op 01-01-2020 zal 
aftreden als Voorzitter en niet herkiesbaar is. Dat geeft ons allen de ruimte om tot die tijd een vervanger te 
zoeken waarbij Josef aangeeft deze vervanger zeker nog een periode te willen begeleiden als daar behoefte 
aan is. Het bestuur bestaat (tot 01-01-2020) uit:  
 
Josef Wissink- Voorzitter 
Loes Beniest- Penningmeester 
Rob Weijers- Secretaris 
 

 
12. Reanimatie cursus. Ahmet is inmiddels “gediplomeerd” en Ed van Ash geeft aan in het verleden wel de 

cursus gedaan te hebben maar het certificaat hiervoor is verlopen. De secr zal Ed hiervoor opnieuw aanmelden 
bij de EHBO vereniging De Meern. 
 

13. Rondvraag  
 
Er zal door de secr een verzoek worden gedaan aan de Gemeente Utrecht (als verhuurder van een 2-tal zalen) 
voor het plaatsen van AED apparatuur in de zalen. (in de Zaal ROC Utrecht is deze aanwezig). 
 
Er is aangegeven dat vertrek van onze vorige voorzitter, Joop van Silfhout, tamelijk geruisloos is verlopen. 
Het bestuur geeft aan dat dit mede op verzoek van Joop zelf zo is gelopen. Er is echter op de jaarvergadering 
wel besloten dat Joop van Silfhout zal worden benoemd als Erelid van onze vereniging. 
 
Wij zijn benaderd door de ROC Beweeggroep om mee te gaan helpen in de voorbereiding voor het opleiden 
van begeleiders van Sportavonden voor hartpatiënten. Hiertoe is op 26 maart een bijeenkomst in Stadion 
Galgenwaard waar een aantal van onze leden mee zal werken aan een interview. Het betekend tevens dat 
wellicht een of meerdere stagiaires van deze opleiding op één of meerde avonden zal meelopen tijdens onze 
sportavonden. 
        
Als laatste wordt nog een tip gegeven aan de penningmeester om een kwitantie te maken voor die leden die 
contant betalen. 
 

 
De secretaris. 
Rob Weijers 
 
  



 

  
JAARVERSLAG  2019 

     Sportvereniging ”Hart Vooruit”, Vleuten-De Meern 
     
 
Secretariaat: 
Zwanenkamp 105 
3607 RJ  Maarssen         februari 2019 
 
 
Ledenaantal. 
Op 31 december 2019 telde onze vereniging in  totaal 43 leden (exclusief onze trainers).  
Sportbegeleiding. 
 
In 2019 hebben Marga Oostveen (maandagavond en woensdag in Utrecht) en Joyce Smeltekop ons weer 
prima begeleid, waarvoor onze hartelijke dank. 
 
Bezoek sport- en speelavonden. 
Op de maandagvond wordt er in de Fletiohal in Vleuten gesport. Voor de maandagvond hebben zich 15 
spelers aangemeld. 
Op de woensdagavond “vroeg”, van 17.45 tot 18.45 op de Vondellaan 174 te Utrecht zijn 14 sporters aktief.   
Op de woensdagavond wordt er in het gymlokaal in de Ten Veldestraat in De Meern getraind. Voor de 
woensdagavond hebben zich 16 spelers aangemeld.  
We hebben 4 leden die zowel op de maandag als de woensdag meedoen. 
Voor 2020 zijn plaats, tijd en avonden niet veranderd. 
 
Wie doet wat? 
Het bestuur bestaat uit: Voorzitter Jozef Wissink (aftredend per 01-01-2020), Penningmeester Loes Beniest, 
Secretaris Rob Weijers.  
 
Website 
Wij ook beschikken over een eigen website: www.hartvooruitvleutendemeern.nl Deze site wordt actueel 
gehouden door Marga Oostveen, waarvoor onze hartelijke dank. 
 
 
 
 
 
    
 
    



Jaarresultaat	"HART	VOORUIT"	incl.	VOLLEYBAL	2019

Ontvangsten: Uitgaven:

Saldo	Rabo	01/01/2019 €	8.589,14 Bankkosten €	185,20
Saldo	Kas	1/1/2019 €	26,85 Zaalhuur	Fletiohal €	1.355,16
Kontributie	Hart	Vooruit	2019 €	2.420,00 Zaalhuur	volleybal €	1.607,87

Zaalhuur	ROC	woensdag €	1.170,00
€	0,00 Kontr.	Sportst €	0,00

Subsidie	gemeente	Utrecht	2019 €	4.024,80 Kamer	van	Koop. €	0,00
Kontributie	volleybal	2019 €	1.921,25 Representatie	(Website) €	96,00
Kontributie	ROC	groep	2019 €	2.055,00 Koffie €	175,85

Begeleiding	maandag €	517,00
Subsidie	2019	in	2018	al	betaald -€	4.024,80 Begeleiding	woensdag €	1.012,00

€	0,00 Begeleiding	woensdag	ROC €	736,00
Administratiekosten €	0,00
Kontributie	Hartenraad €	50,00
Aktiviteiten €	192,70
Onderhoud	AED €	250,70
Reanimatie €	54,00
tournooikosten	algemeen €	35,00
Materiaal	 €	0,00
Kruisposten €	0,00

Saldo	Rabo	31/12/2019 €	7.538,66
Saldo	Kas	31/12/2019 €	36,10

Totaal €	15.012,24 Totaal €	15.012,24



Begroting	"HART	VOORUIT"	incl.	VOLLEYBAL	2020

Ontvangsten: Uitgaven:

Kontributie	Hart	Vooruit	2020 €	2.250,00 Bankkosten €	200,00
Kontributie	volleybal	2020 €	2.310,00 Zaalhuur	maandag €	1.320,00
Kontributie	volleybal	2019 ROC	2020 €	1.980,00 Zaalhuur	volleybal €	1.932,00

€	0,00 Zaalhuur	ROC €	1.200,00
Subsidie	gemeente	Utrecht	2020 €	3.089,00 Kontr.	Sportst €	30,00

Representatie €	200,00
Koffie €	300,00
Begeleiding	maandag €	506,00
Begeleiding	woensdag €	1.012,00
Begeleiding	ROC €	640,00
Administratiekosten €	50,00
Kontributie	Hartenraad		 €	60,00
Defibrilator	reservering €	300,00
Reanimatie €	250,00
Materiaal	 €	150,00
Website €	100,00

Reservering	eigen	toernooi	 €	500,00
Reservering	feest €	800,00

onvoorzien €	79,00

Totaal €	9.629,00 Totaal €	9.629,00
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