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Algemene ledenvergadering (ALV) 
 
Op woensdag 11 december 2019 houdt Avanti om 20.30 uur haar jaarlijkse 
algemene ledenvergadering in het clubhuis van Avanti aan de Oude 
Adegeesterlaan 3 te Voorschoten. U bent van harte welkom.  
 
In dit boekje is een verslag van het secretariaat en technische commissie over het 
afgelopen jaar opgenomen. Het  financiële verslag wordt op de vergadering 
uitgereikt. 
 

Agenda 
 
1. Opening en mededelingen 

2. vaststellen notulen vorige ALV 13 december 2018  

3. Jaarverslagen seizoen 2018-2019  

a) DEEL 1 Jaarverslag secretaris  

b) DEEL 2 Financieel jaarverslag en verslag kascommissie (uitgereikt op 

vergadering) 

4. Bestuurssamenstelling, benoemingen  

 Aftredend Caroline Meershoek,  herkiesbaar 

5. Begroting seizoen 2019-2020 en contributieverhoging 1-1-2020 

7. Rondvraag  

8. Sluiting 

Informeel gedeelte 

 
Bestuur  
 
Vacature 

 
Voorzitter 

Henriëtte van der Ploeg Secretaris 
Hans de Jong Penningmeester 
Agnes Oudshoorn Ledenadministratie - contributie-inning  
Caroline Meershoek 
Sylvia Vogelaar 

Bestuurslid Technisch Zaken – Beheer clubhuis 
Bestuurslid 

Linda van Velzen Bestuurslid 
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Agendapunt 2. Notulen van de Algemene 
Ledenvergadering van Gymnastiekvereniging Avanti te 
Voorschoten gehouden op 13 december 2018 

 
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Gymnastiekvereniging Avanti te 
Voorschoten gehouden op 13 december 2018 

 
Aanwezig: Femia de Jong, Hans de Jong, Hilde Krayczyrski, Caroline Meershoek, 
Joop Mooij, Agnes Oudshoorn, Henriëtte van der Ploeg(notulist), Bettie de Ridder, 
Natascha de Ridder en Lian Verburg. 
Afwezig m.k.: Julia Dreef. 
 
1. Opening en mededelingen 
Joop opent de 65e ledenvergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. 
Joop denkt aan - en herdenkt de ereleden die er helaas vandaag niet bij (meer) 
kunnen zijn. In het bijzonder ons erelid Jan van Gent, Jan is 31 oktober j.l. 
overleden. Joop vraagt om een minuut stilte ter nagedachtenis aan Jan. Jan heeft 
veel voor Avanti gedaan en betekend, waar wij Jan veel dank voor verschuldigd 
zijn. 
 
Joop geeft aan dat het voor hem een memorabele vergadering is, de laatste 
vergadering als voorzitter van Avanti. Joop is aftredend bestuurslid en stelt zich 
niet herkiesbaar.  
 
Joop vraagt of de aanwezigen een aanvulling op de agenda hebben. Er zijn geen 
aanvullingen, de agenda wordt vastgesteld. Er wordt een leespauze ingelast om de 
vergaderstukken te lezen. 
 
Er zijn geen mededelingen. 
 
2. Vaststellen notulen ALV van 14 december 2017 
De notulen worden vastgesteld. 
 
3. Jaarverslagen verenigingsjaar 2017-2018  en verslag kascommissie 
Verslag secretariaat:   
Naar aanleiding van het verslag; 
Activiteit De Vlietloop: Avanti heeft vele jaren geholpen bij de organisatie van de 
Vlietloop. Op dit moment heeft Avanti geen actieve rol meer bij de organisatie. 
Het verslag wordt aangenomen, met dank aan Henriëtte voor het maken van het 
verslag. 
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Financieel verslag:  
Hans geeft een korte toelichting en uitleg. 

- De inkomsten zijn gelijk gebleven, ondanks verhoging van de contributie. Het 
aantal leden is iets afgenomen. 

- Hans geeft een toelichting op de resultaten en de balans. 
Hans wordt bedankt voor het maken van het financiële verslag. 
 
Verslag van de kascommissie: 
De kascontrole werd gedaan door Nathalie van Dorp en Julia Dreef.  
De administratie is goed bijgehouden en op orde. De kascommissie heeft geen 
opmerkingen of aanbevelingen. 
Hans wordt bedankt en decharge verleend. 
 
4. Bestuurssamenstelling en benoeming 
Aftredend bestuurslid is Joop Mooij. Joop is niet herkiesbaar en treedt af. Er 
ontstaat een vacature voor voorzitter. Er zijn geen bestuursleden te benoemen. 
 
5. Begroting seizoen 2018-2019 en contributieverhoging per 01-01-2019 
Hans geeft een toelichting.  

- Avanti betaalt vanaf 2013 jaarlijks €6300,- als een extra bijdrage voor de 
turnzaal en verenigingsruimten aan de gemeente Voorschoten.  

- De zaalhuur gaat jaarlijks geleidelijk omhoog (+3%). De BTW op de zaalhuren 
is per 1 januari 2019 verhoogd van 6% naar 9%. Totale verhoging +6%. 

- De bondscontributie van de KNGU gaat ook jaarlijks geleidelijk omhoog. 
- Avanti heeft, net zoals Slank & Kwiek, een bedrag gereserveerd om de 

verenigingsruimten aan te passen en in te richten. 
- Avanti verwacht inkomsten van de Grote Clubactie en Vriendenloterij. 
- Hans verwacht een tekort ten laste van de reserve. 
- In verband met de toegenomen kosten is het voorstel de contributie te 

verhogen met € 3,00 per lid per jaar voor de leden t/m 17 jaar en de leden 
vanaf 18 jaar. Voor 3e kinderen uit een gezin een verhoging van € 2,00.  
Trimgroep (buiten) een verhoging van € 1,00. Voor de extra lessen een 
verhoging van € 2,00 voor leden t/m 17 jaar en 18 jaar e.o. 

- Danslessen 1 x 14 dagen worden verhoogd met € 1,00.  
Dit voorstel wordt door de vergadering geaccepteerd en de begroting wordt 
aangenomen. 
 
6. Rondvraag 
Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 
 
7. Sluiting 
Joop bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 21.25 uur. 
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Agendapunt 3  
 

a.  JAARVERSLAG AVANTI SEIZOEN 2017-2018 
 
Gymnastiekvereniging Avanti Voorschoten bestond in 2018 65 jaar. Dit jubileum 
hebben we op 8 juli 2018 met de leden, leiding en bestuur gevierd in de Rijswijkse 
Schouwburg. Er was een echte theatervoorstelling te zien, de voorstelling The 
Dance Factory. Een zeer geslaagde voorstelling gemaakt door en voor de leden en 
leiding. 
Bij Avanti is al 65 jaar het belangrijkste doel om met elkaar plezier te hebben door 
middel van bewegen, ieder op zijn eigen niveau. Dit doen we door verschillende 
lessen aan te bieden op het gebied van turnen, dans, conditietraining en volleybal. 
Naast de wekelijkse reguliere lessen zijn er door het verenigingsjaar heen diverse 
activiteiten en wedstrijden. 
 
Activiteiten en gebeurtenissen 
 
Het Weekend van Voorschoten 
Het tweede weekend van september was Avanti weer aanwezig op de 
vrijwilligersmarkt van het weekend van Voorschoten. Op de Voorstraat had Avanti 
weer een leuke kraam ingericht en werden demo’s gegeven. Er was veel informatie 
over de vereniging en vragen werden beantwoord. Leden van Avanti gaven 
enthousiaste demo’s. Er werden deze dag ook lootjes verkocht, de opbrengst was 
bedoeld voor de aanschaf van nieuwe toestellen. Natuurlijk waren er ook prijsjes 
te winnen. 
 
Nationale Sportweek 
De laatste week van september deed Avanti met verschillende activiteiten weer 
mee met de Nationale Sportweek. Er waren de hele week diverse activiteiten en bij 
verschillende lessen gelegenheid om kennis te maken met de turn- en danssport. 
Er werd door een groot aantal mensen enthousiast aan deelgenomen. 
 
De Grote Clubactie 
Ook dit verenigingsjaar hebben de leden van Avanti zich weer actief ingezet voor 
de Grote Clubactie. Een financiële steun voor de vereniging om toestellen te 
kunnen aanschaffen.  
 
Overlijden erelid 
31 Oktober 2018 ontvingen wij het droevige bericht dat onze oud voorzitter en 
erelid Jan van Gent was overleden. 
Jan heeft zich vele jaren actief ingezet voor onze vereniging en de sport in 
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Voorschoten. Hij was bestuurder, organisator van en deelnemer aan vele 
sportactiviteiten. Wij herinneren ons zijn betrokkenheid bij de turnsport, het 
Avanti toerteam, oprichting van de Vlietloop en de recreatiesport in breedste zin. 
Jan was heel erg handig met zijn handen en heeft voor Avanti mooie en bruikbare 
dingen gemaakt. Bestuur, leiding en vrijwilligers van de vereniging hebben afscheid 
genomen van Jan. 
 

Sinterklaasfeest 
Inmiddels ook alweer een jarenlange traditie bij Avanti. Het Sinterklaasfeest voor 
de jongste leden. Een feestelijke en gezellige ochtend, een echt kinderfeest, 
georganiseerd door de leiding van Avanti. Weken van voorbereiding gaan eraan 
vooraf, om een leuk toneelstuk in te studeren en de inkopen te doen. Ook de 
kinderen bereiden zich voor, zij maken een mooie tekening waar de zaal feestelijk 
mee wordt versierd. 

De ochtend verliep heel gezellig, veel vrolijke kindergezichten. Natuurlijk bracht de 
Sint met zijn Pieten een bezoek aan de vereniging. De kinderen demonstreerden 
aan de Sint en zijn Pieten wat zij hebben geleerd bij Avanti. 
Ook werd er nog een mooie dans geoefend deze ochtend, om aan de Sint te 
kunnen laten zien. 
Met een mooi afscheidslied werd de Sint uitgezwaaid, tot volgend jaar! 
 
Nieuwjaarsreceptie en afscheid van de voorzitter 
Op vrijdag 4 januari 2019 vond de nieuwjaarsreceptie van Avanti plaats in de 
nieuwe verenigingsruimte van Avanti aan de Oude Adegeesterlaan. De oude 
verenigingsruimte van Avanti aan de Raadhuislaan (bij de voormalige Vlietzaal) is 
per 31 december 2018 definitief afgestoten. Vanaf 2019 moment zullen alle 
activiteiten plaatsvinden in de verenigingsruimten bij De Voorsprong. 
 
Na de nieuwjaarswensen en een hapje en drankje werd er afscheid genomen van 
onze voorzitter Joop Mooij. Joop heeft 
deze functie vervult in de periode  
1994-2018, meer dan 24 jaar! Wij zijn 
Joop hiervoor zeer dankbaar. Als cadeau 
kreeg Joop van Hans een 
voorzittershamer met opdruk. Voor zijn 
vrouw Greet waren er mooie bloemen, 
helaas was Greet deze avond verhinderd. 
Ook bedankte Jolanda namens de 
dansafdeling Joop met een cadeau. 
Natuurlijk waren er mooie woorden voor 
Joop en nam Joop zelf ook het woord.  
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Zelf droeg Joop zijn voorzittershamer over aan de vereniging. De functie van 
voorzitter staat nu open, er wordt gezocht naar een opvolger. 
 
Winterse spelletjesavond 
In februari is er een spelletjesavond georganiseerd voor de jeugd in het nieuwe 
clubhuis van Avanti. Door 25 kinderen werden gezelschapsspellen met elkaar 
gespeeld zoals mens erger je niet, memory, sjoelen, jenga en het 
dierengeluidenspel. Natuurlijk ontbrak ook bingo niet. Een hele gezellige en 
geslaagde avond, voor herhaling vatbaar! 
 
 
Paaseieren zoeken 
De paaseieren waren weer verstopt in 
Wassenaar bij de Landgoederen.  
Een fietstocht met kinderen, ouders en leiding 
bracht ons naar de plaats waar de eieren 
verstopt lagen. Bij de oversteekplaatsen stonden 
vrijwilligers om de fietsende kinderen veilig naar 
de overkant te brengen. Er werd weer 
enthousiast naar de eieren gezocht en natuurlijk 
was de Paashaas zelf ook aanwezig. 
Nadat de eieren gevonden waren keerden we op 
de fiets terug richting het clubhuis in 
Voorschoten. Hier werden de prijsjes verdeeld 
en stond natuurlijk iets te drinken met lekkers 
klaar voor de kinderen. 
We kijken terug op weer een geslaagde middag! 
 
 
Koninklijke onderscheiding voor Agnes Oudshoorn 
Op 26 april 2019 heeft burgemeester Bouvy-Koene een Koninklijke 
onderscheiding uitgereikt aan Agnes Oudshoorn. Agnes is al ruim 40 
jaar bestuurslid van Avanti en zorgt o.a. voor het innen van de 
contributies, de verjaardagskaarten (samen met haar man Kees), 
geeft trainingen en is actief bij evenementen. “Lid in de orde van 
Oranje Nassau”, een terechte onderscheiding voor het vele werk dat 
Agnes binnen en buiten de vereniging doet. Naast alles wat Agnes 
voor Avanti doet is zij mantelzorger, actief lid van de Kerk, schenkt 
koffie en zamelt kleding en oud papier in.  
Op vrijdagmorgen 26 april was Agnes met een smoes naar het clubhuis van Avanti 
gekomen. Daar wachtten een zaal met familie en bekenden op haar en natuurlijk 
de burgemeester. Zij was compleet verrast en trots om de onderscheiding te 
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mogen ontvangen. Bestuur, leiding en leden feliciteerden Agnes van harte met 
deze onderscheiding, het was een feestelijke ochtend! 

 
Avanti Got Talent 
Op zaterdagavond 25 mei 2019 was Avanti op zoek naar nieuw talent in de show 
Avanti Got Talent. Er waren verschillende acts ingeschreven. De acts bestonden uit 
dans, trampolinespringen, turnen met gecombineerd met dans, turnen, een 
lintoefening, zang en synchroon zwemmen. De deelnemers zorgden voor een 
spannende en mooie avond. Wie zou de winnaar worden? 
De jury was erg onder de indruk van wat de deelnemers allemaal lieten zien. Zij 
had de moeilijke taak om uit deze verschillende acts, uit verschillende  
leeftijdsgroepen een winnaar te kiezen. Nadat alle acts geweest waren trok de jury 
zich even terug om in overleg te gaan. Ondertussen kon het publiek ook hun stem 
uitbrengen voor de publiekprijs.  
De jury had een moeilijke taak maar heeft de winnaar bekend gemaakt! 
Daarnaast was er ook nog een publieksprijs. 

 
De beide winnaars mochten op zondag 7 juli nog een keer optreden bij de Dans 
demonstratie van Avanti in de 5 Meihal te Leiden. Voor alle deelnemers was er nog 
een beloning voor het meedoen.  
 

Turnwedstrijden seizoen 2018-2019 

Rayonwedstrijden KNGU Zuid-Holland Noord 23 maart 2019  
De eerste wedstrijden van dit seizoen en voor de turnsters de eerste 
rayonwedstrijden waaraan zij meededen. In alle vroegte moesten we naar 
Amsterdam waar om 8.30 uur precies de eerste ronde kon beginnen. Bij de 
meerkampwedstrijden voor dames worden vier toestellen geturnd. Balk, vloer, 
sprong en brug. We deden mee in twee categorieën, deze wedstrijden vonden 
tegelijkertijd plaats. Het was een leuke wedstrijd met prima resultaten waar we 
trots op zijn, turnsters, leiding en jury bedankt! 
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Onderlinge wedstrijden 31 maart 2019 
Op zondagochtend 31 maart 2019 werden bij Avanti de onderlinge wedstrijden 
gehouden. In totaal waren er 43 deelnemers verdeeld over 8 groepen. De jongens 
moesten tegen elkaar turnen en verder zijn de groepen ingedeeld op leeftijd. Alle 
turners en turnster vanaf 6 jaar mochten meedoen. Na de warming up en de 
opmars konden de eerste deelnemers gaan beginnen. Er waren nog heel wat 
zenuwen, het is toch opeens wel heel anders dan in de gewone les. Voor veel 
kinderen was dit de eerste wedstrijd waar ze aan mee deden. Gelukkig was dat 
meestal nauwelijks te zien. Bij turnwedstrijden doen de dames mee op vier 
toestellen, brug, balk, vloer en sprong. Voor de heren zijn het er zes, gelijke brug, 
rek, sprong, vloer, paard en ringen. Er werd netjes gewerkt en er werden veel 
nieuwe elementen gehaald. Zo zagen we kippen op de brug, werden er meerdere 
flick-flacken gesprongen op de vloer en worden er steeds meer rollen op de balk 
gehaald. Ook bij de heren zagen we dingen lukken waar heel erg hard op geoefend 
was, zoals buikdraaien op rek en een vloeiende oefening op vloer. Nadat alle 
onderdelen klaar waren was het tijd voor limonade en werden alle cijfers bij elkaar 
opgeteld. De prijsuitreiking kon beginnen. Afhankelijk van het aantal deelnemers in 
een groepje waren er 2, 3, 4 of in de grootste groepen zelfs 5 prijzen. We sloten af 
met een groot applaus voor alle deelnemers en heel veel dank aan iedereen die bij 
deze ochtend geholpen heeft. 
 
Rayonwedstrijden KNGU Zuid-Holland Noord 6 en 13 april 2019 
Op 6 april waren de Rayonwedstrijden in sporthal Overbosch te Den Haag.  
Van Avanti namen vier turnsters deel in de groep pupil-1 D3. 
In de klasse pupil-2 D3 nam één deelneemster van Avanti mee. 
Op 13 april namen twee turnsters van Avanti deel in groep Jeugd-1 D3a. 
 
Punten turnen 

In de week van 20 mei tot en met 28 mei 2019 was het punten turnen bij Avanti. 
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Dit evenement wordt ongeveer om het half jaar gehouden. Punten turnen houdt in 
dat de turners/turnsters een lijst met onderdelen krijgen, waaruit zij verschillende 
onderdelen kunnen kiezen. Zoals op brug kunnen de turners/turnsters kiezen uit 
de onderdelen losom, halve reus, kip en ondersprongen. Bij de mat zoals radslag, 
arabier enzovoorts. Op de grote trampoline kunnen ze kiezen uit salto voorover, 
salto achter, barani, flick flack enz. Deze onderdelen worden beoordeeld door de 
leiding. Zodra het onderdeel goed wordt uitgevoerd krijgen ze een punt en kunnen 
verder  met het volgende onderdeel.  Het behaalde aantal punten wordt iedere 
keer vastgelegd. Zodra er voldoende punten zijn behaald (totaal 50, 100, 150, 
enzovoorts) punten, verdienen de turners/turnsters een standaardje. Dit wordt bij 
gehouden op een puntenkaartje. Op dinsdag 28 mei en donderdag 6 juni waren de 
laatste lessen van het punten turnen. Hierbij werd ook weer flink gestreden 
worden om zo veel mogelijk punten te behalen.  

 
Turn&Fundagen 15 juni 2019 
Avanti nam op 15 juni deel aan de turn & fun dagen, die in Zoetermeer werden 
gehouden. Dit zijn recreatieve turnwedstrijden met een hoog fun gehalte. 
Hieraan werd door een groot aantal turners en turnsters deel genomen en niet 
geheel onverdienstelijk. Er werden diverse medailles mee naar huis genomen. Het 
was een succesvolle en gezellige dag voor allemaal.  
Er werd rustig geturnd, de oefeningen zaten er goed in. Dit resulteerden in vier 
erepodium plaatsen, twee keer goud en twee keer zilver!  

 
Het verenigingsjaar liep ten einde en traditiegetrouw werd het jaar afgesloten met 
een turndemonstratie. 
 
Turndemonstratie in de Voorsprong 
Op zaterdagavond 6 juli werd in de Voorsprong een mooie turndemo gegeven met 
het thema Regenboogdisco. 

   
De leeftijd van de deelnemers varieerde van vier tot vijftig jaar. Er is hard getraind 
voor deze demonstratie en iedereen kon meedoen. 
Alle deelnemers lagen onder een doek op de airtumblingbaan te slapen. Oudere 
turnsters startten de show met een stukje ballet. Het doek werd langzaam 
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weggetrokken en de show ging beginnen! Er waren diverse turnoefeningen te zien 
vanuit de diverse turnlessen. 
Na de pauze werd een flashmob gedaan. Veel ouders en grootouders genoten van 
de vele oefeningen van hun kinderen.  

Aan het slot werd de Avanti vlag binnen gedragen, dat betekende het einde van 
deze mooie demonstratie. Daarna was de opmars van de deelnemers met een 
roos, die ze later naar zijn/haar ouders brachten. Een leuk gebaar. De deelnemers 
kregen zelf een mooie discobal als herinnering. Gymnastiekvereniging Avanti sloot 
dit seizoen af met een zeer geslaagde turnavond!  

Dansafdeling seizoen 2018-2019 
 
Shell we dance event 
Het eerste optreden was het Shell we dance Event in theater de Muze in Noordwijk 
op zondag 25 november 2018. De B16 danste voor het eerst hun Michael Jackson 
dans. De B20 mocht nogmaals optreden met de dans Herinner Mij en de A19 wist 
de eerste prijs te behalen met hun dans Body Love. 
 
Wedstrijden 
In maart en april hebben de wedstrijdgroepen aan verschillende wedstrijden 
meegedaan. De eerste oefenwedstrijd van het seizoen vond plaats in Dordrecht op 
zaterdag, maar belangrijker; een eerste ervaring op de vloer rijker!  Een maand 
later, op zondag 11 maart, maakten de zeven wedstrijdgroepen zich op voor de 
tweede oefenwedstrijd. Een gezellige en geslaagde dag en wederom gingen we 
met diverse prijzen naar huis. Op 31 maart waren we weer terug in Merwestein 
met de drie jongste wedstrijdgroepen, ditmaal niet om te oefenen, maar voor de 
echte voorronde voor het NK. De C13 wist hier een knappe 2e prijs te behalen,  
helaas bleek dit later net niet genoeg te zijn voor plaatsing voor het NK. Op 14 april 
was het de beurt aan de B20, A19 en A20 groepen. Zij streden in Waalwijk voor 
plaatsing voor het NK. De A19 mocht hier de 1e prijs in ontvangst nemen, maar ook 
daar bleken de punten helaas net niet genoeg.  
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Dance2demo en dansfestival in Nieuwegein, Schipluiden en Leiden 
Op 30 maart 2019 dansten we mee op 
Dance2 in Nieuwegein. De B20 wist 
indruk te maken met hun dans Lovely 
Legends en mocht daarom de 
Dance2impress Award in ontvangst 
nemen.  Op 6 april waren onze 
Streetdancegroepen en 
recreatiegroepen te gast op het 
Dansfestival in Schipluiden en gaven 
daar een spetterende show. Op 19 
mei was de Dance2demo dichtbij huis 
in Leiden. De jongste groepen deden 
hiermee als stoere cowboys en 
dansende bijtjes.  
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Het verenigingsjaar liep ten einde en traditiegetrouw werd het jaar afgesloten met 
een grote dansshow. 
  
Dansshow The Greatest Show in de 5 Mei Hal in Leiden 
Een dag later sloot de dansafdeling van Avanti het seizoen af met een spectaculaire 
show. Geïnspireerd door de film ‘The Greatest Showman’, namen de dansers het 
publiek mee naar een danscircus in THE GREATEST SHOW. 
 

   
De dansafdeling heeft zowel groepen voor jazzdans als voor streetdance. Door de 
samenwerking van de Jazz en Streetdance choreograaf lieten de dansers zien dat 
deze twee verschillende stijlen goed te combineren zijn in hun dans ‘Classic vs 
Street’. De streetdance groepen van Avanti lieten elk hun eigen dans zien, maar 
ook kwamen zij samen voor één grote dans op de muziek van één van de 
bekendste dansfilms, Step Up. 
De kleuters namen het publiek mee op een Happy Holiday, waarbij ze lekker op het 
strand konden liggen en zandkastelen gingen maken. Vervolgens trokken ze hun 
matrozen outfits aan om in hun grote boot te stappen en al dansend en zingend 
over de grote zee te varen. 
Bij ‘The Greatest Show’ horen natuurlijk ook ‘the greatest hits’. De nummers die 
iedereen kent zoals de grootste hits van Abba en de grootste hit allertijden 
Bohemian Rhapsoday. Een afwisselend programma, met 29 dansen en totaal bijna 
200 dansers, zorgde voor een waar dansfeest en een geweldige afsluiting van een 
mooi dansseizoen.   
Ook was er dit jaar weer ruimte voor de winnaars van Avanti’s Got Talent. Ter 
afsluiting kwamen alle dansers de vloer op voor een gezamenlijke dans om het 
publiek te laten zien wie zij zijn, met ‘This is Me’. De samenwerking van de twee 
hoofdchoreografen zorgde voor zowel een spectaculaire opening als afsluiting van 
de show. 

Al met al was zowel de turndemonstratie als de eindshow weer een groot succes 
en werd dit verenigingsjaar prachtig afgesloten! 
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Tenslotte 
De diverse lessen binnen de vereniging, waaronder ook de volleyballessen, de 
trimgroep, wedstrijden, demo’s, activiteiten, overleg met leiding en bestuur, alles 
bij elkaar heeft er toe bij gedragen dat we kunnen terugkijken op een geslaagd 
verenigingsjaar. Iedereen die zich hier voor heeft ingezet  en betrokken is bij de 
vereniging; bedankt! 
 
Henriëtte van der Ploeg, 
secretaris 
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AGENDAPUNT 5. CONTRIBUTIEVERHOGING 
In afgelopen jaren was er sprake van jaarlijkse begrotingstekorten. Deze werden 
gedekt vanuit de reserve. Gestreefd wordt om over 4 jaar weer een sluitende 
begroting te hebben (jaarlijks +1%). Verder zullen de uitgaven aan zaalhuren (de 
grootste uitgavepost) volgend jaar met +3% toenemen. Er wordt voorgesteld de 
contributie voor het seizoen 2019-2020 te verhogen met 4%. 
Dit is net iets meer dan de algemene inflatie van 2,7% (CBS november 2019) 
 

Voorstel contributies per half jaar ingaande 1 januari 2020 

Categorie 
Huidig 

2018-2019 
Voorstel 

2019-2020 

  Leden t/m 17 jaar 
  Leden vanaf 18 jaar  
  3e kind t/m 15 jaar 
  trimgroep (buiten)  
extra les 
  t/m 17 jaar  
  18 jaar e.o.  
  Jazz 1x 14 dagen 
 
inschrijving 
donaties per jaar 

70,- 
82,- 
36,- 
46,- 

 
45,- 
49,- 
28,- 

 
10,- 
26,- 

73,- 
85,- 

- 
46,- 

 
47,- 
51,- 
30,- 

 
10,- 
27,- 

 
Betaling 
Voor aanvang van ieder half jaar dient de contributie te worden voldaan. Betaling 
Postbank 147.25.26 t.n.v. penningmeester AVANTI Voorschoten Inlichtingen: 
ledenadministratie Mevr. Oudshoorn Papelaan 106 2251 EM Voorschoten, tel 071-
561 2615 
 


