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Algemene ledenvergadering (ALV) 
Op donderdag 9 december 2021 houdt Avanti om 20.30 uur haar jaarlijkse 
algemene ledenvergadering.  
In dit boekje is een verslag van het secretariaat en technische commissie over het 
afgelopen jaar opgenomen.  
 

Agenda 

1. Opening en mededelingen 

2. Vaststellen notulen vorige ALV 10 december 2020  

3. Jaarverslagen seizoen 2020-2021  

a) DEEL 1 Jaarverslag secretaris en leiding  

b) DEEL 2 Financieel jaarverslag en verslag kascommissie  

(uitgereikt op vergadering/toegestuurd  op aanvraag) 

c) Decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid 

4. Bestuurssamenstelling, benoemingen  

 Aftredend Hans de Jong, niet herkiesbaar 

           Aftredend Caroline Meershoek, niet herkiesbaar 

 Te benoemen Lotte Elfrink, penningmeester 

           Te benoemen Mariska Bruggeling, bestuurslid 

5. Begroting seizoen 2021-2022 en contributieverhoging 1-1-2022 

6. Rondvraag  

7. Sluiting 

Bestuur  
Vacature Voorzitter 
Henriëtte van der Ploeg Secretaris 
Lotte Elfrink 
Hans de Jong 

Penningmeester (nieuw te benoemen) 
Penningmeester (afgetreden) 

Agnes Oudshoorn Ledenadministratie - contributie-inning  
Caroline Meershoek 
 
Sylvia Vogelaar 
Mariska Bruggeling 

Bestuurslid Technisch Zaken – Beheer 
clubhuis(aftredend) 
Bestuurslid 
Bestuurslid (nieuw te benoemen) 
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2. Notulen Algemene ledenvergadering 
donderdag 10 december 2020 
 
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 
Gymnastiekvereniging Avanti te Voorschoten gehouden op 
10 december 2020 via ZOOM i.v.m. de coronamaatregelen 
 
Aanwezig: Hans de Jong, Hilde Krayczyrski, Caroline 

Meershoek, Agnes Oudshoorn, Inge Pietersen, Henriëtte 

van der Ploeg (verslag), Natascha van Steen, Linda van 
Velzen, Lian Verburg, Nicole van Vliet- Westerbeek en Sylvia Vogelaar.  
 
1. Opening en mededelingen 
Caroline opent de vergadering. Vanwege de coronamaatregelen vindt de Algemene 
Ledenvergadering via ZOOM plaats.  
 
2. Vaststellen notulen ALV van 11 december 2019 
De notulen worden vastgesteld. 
 
3. Vaststellen van de statuten en het huishoudelijke reglement 
Hans geeft aan dat hij contact heeft gehad met de notaris n.a.v. de concept 
statuten en het huishoudelijke reglement. Medio 2021 wordt de Wet Bestuur en 
Toezicht Rechtspersonen (WBTR) ingevoerd. Verenigingen hebben 5 jaar de tijd de 
statuten en het huishoudelijk reglement aan te passen. Het concept vond de 
notaris goed, het advies is toch te wachten met goedkeuren totdat de wet is 
ingevoerd. Nicole merkt op dat er in het huishoudelijk reglement bij artikel 23 nog 
een keuze gemaakt dient te worden; volgt er een door het bestuur vast te stellen 
compensatie van de contributiegelden voor die lessen na les uitval van vier of drie 
aaneengesloten weken. 
De vergadering besluit dat dit gebeurt na vier weken. 
 
4. Jaarverslagen verenigingsjaar 2019-2020  en verslag kascommissie 

a) DEEL 1 Jaarverslag secretaris en leiding 
Het tweede deel van het verenigingsjaar 2019-2020 is door de coronapandemie en 
de daaruit voortvloeiende maatregelen heel anders gelopen dan verwacht. Veel 
activiteiten hebben helaas geen doorgang kunnen vinden. Dank aan de jazzleiding 
voor de bijdrage aan het jaarverslag.  

 
b) DEEL 2 Financieel jaarverslag en verslag kascommissie 
(uitgereikt/besproken op vergadering/toegestuurd op aanvraag) 
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Hans geeft een toelichting op het financieel jaarverslag. De inkomsten vanuit de 
contributies zijn ontvangen zoals verwacht. Mogelijk kunnen de 
coronamaatregelen en de uitval van de lessen gevolgen gaan hebben voor de 
inkomsten vanuit de contributies. Eventueel kan dit opgevangen worden vanuit het 
algemeen kapitaal mochten we besluiten een korting te geven op de 2e helft van 
dit verenigingsjaar. 75% van de leden heeft, ondanks lesuitval door de 
coronamaatregelen, het volledige contributiebedrag betaald. De huur van de zalen 
blijft een grote kostenpost. Er is iets meer uitgegeven aan opleidingskosten voor de 
leiding. Voor jeugdactiviteiten is een bedrag gereserveerd, momenteel kunnen er 
door de coronamaatregelen geen jeugdactiviteiten plaatsvinden.  
De Grote Clubactie heeft € 1795,00 opgebracht. Dit bedrag kan besteed worden 
aan investering in materialen. 

 
c) Decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid 

Verslag van de kascommissie (uitgereikt/besproken op de vergadering): 
De kascontrole werd gedaan door Samantha Roodakkers en Nicole van Vliet- 
Westerbeek.  
De administratie is goed bijgehouden en op orde.  
De penningmeester wordt bedankt en door het bestuur wordt aan de 
penningmeester decharge verleend. 
 
4. Bestuurssamenstelling en benoemingen 
Agnes is herkiesbaar en wordt herkozen. 
Linda geeft aan helaas het bestuur per 1 januari 2021 te verlaten i.v.m. haar 
verhuizing en de grote reistijd die zij hierdoor heeft gekregen. 
 
5. Begroting seizoen 2020-2021 en contributieverhoging per 01-01-2021 
De zaal huur blijft de belangrijkste onkostenpost voor de vereniging. Het 
opleidingsbudget is verhoogd. Het tekort van € 3000,00 is opgevangen vanuit de 
reserves. 
Het voorstel is de contributie met ingang van 01-01-2021 te verhogen met 2%, 
gelijk aan de zaalhuur. 
Sylvia geeft aan dat het nieuwe administratiesysteem mogelijk hogere kosten met 
zich mee zullen brengen. Hans geeft aan dat dit betaald kan worden uit de 
reserves. 
 
6. Rondvraag 
Agnes vraagt of zij zo spoedig mogelijk contributiekaarten kan ontvangen met de 
nieuwe contributie bedragen. 
 
7. Sluiting 
De vergadering wordt om 21.07 uur gesloten. 
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Henriëtte van der Ploeg, secretaris 

3. Jaarverslagen secretaris en leiding, seizoen 2020-2021  
DEEL 1 
 
Augustus 2020 
Na de zomervakantie, waarin de coronamaatregelen waren versoepeld, begonnen 
we met veel enthousiasme aan het nieuwe verenigingsjaar. In de 
zomervakantieperiode zijn er, ter compensatie van de gemiste lessen in de 
coronaperiode, nog een aantal keren turnlessen aangeboden. 
Uiteraard hielden we ons aan de coronamaatregelen die toen van kracht waren; de 
sporters moesten zich zoveel mogelijk thuis omkleden, de sporters mochten de 
zalen in, de ouders nog niet. Bij binnenkomst de handen ontsmetten, zelf de jas en 
schoenen in de kleedkamer of zaal neerleggen en er was eenrichtingsverkeer om 
het desbetreffende gebouw te betreden of te verlaten.  
Het contact tussen de ouders en de leiding was in deze bijzondere tijd anders dan 
we waren gewend. Daarom werd er zowel voor de turners als de dansers een 
speciaal e-mailadres aangemaakt om het contact zo laagdrempelig te maken. Bij 
uitzondering  was het mogelijk dat ouders even meeliepen naar de leiding, 
bijvoorbeeld bij iets bijzonders of bij een blessure.  
In deze periode kwam de turnsport in het landelijke nieuws helaas niet al te 
positief in het nieuws. Bij Avanti hechten we aan en hebben we aandacht voor een 
veilige omgeving voor onze leden. We willen graag dat sporten voor iedereen een 
plezierige ervaring is. Avanti heeft in het voorjaar van 2020 het preventiebeleid 
Veilig Sporten opgesteld om binnen Avanti Voorschoten veilig te kunnen sporten, 
coachen en besturen.  Het beleid is goedgekeurd door het bestuur. Dit beleid geldt 
voor elke sporter, vrijwilliger, leiding en bestuurslid binnen Avanti Voorschoten. Op 
deze manier willen wij zorg dragen voor een veilig sportklimaat voor iedereen. Het 
beleid is gepubliceerd op de website van Avanti en voor een ieder in te zien. 
 
September 2020: Grote Clubactie 
Veel is er anders geweest vanaf maart 2020, het moment dat we te maken kregen 
met het coronavirus. Maar in september 2020 ging zoals altijd wel met de Grote 
Clubactie van start! Met de aankoop van een lot wordt Avanti gesteund en kunnen 
wij tegen een aantrekkelijk tarief een lidmaatschap aanbieden, anderzijds heeft de 
vereniging ook altijd te realiseren wensen. Zo was er bij de turnafdeling de wens 
voor een nieuw luchtkussen en een grotere airtrack roll en bij de dansafdeling een 
bijdrage voor een draagbare stereo voor de buitenlessen. Er werd een mooi bedrag 
van € 1795 opgehaald! Een ieder die zich hier voor heeft ingespannen; heel veel 
dank! 
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Oktober tot december 2020 
In oktober 2020 werden er helaas aangescherpte coronamaatregelen 
aangekondigd vanuit de regering. De leden werden hierover per e-mail uitgebreid 
geïnformeerd en er verscheen een nieuwsbrief in oktober. Voor leden tot 18 jaar 
waren er geen beperkingen. Leden vanaf 18 jaar mochten alleen in groepjes van 
maximaal 4 personen sporten. Wel mochten meerdere groepjes op 1,5 meter in de 
zaal trainen. De kleedkamers werden gesloten en ouders moesten buiten wachten. 
Leden vanaf 13 jaar moesten een mondkapje dragen in de accommodaties. 
Sporten mocht zonder mondkapje. We hadden gehoopt op een verenigingsjaar 
met trainingen, wedstrijden en demo’s zoals we altijd waren gewend. De 
vooruitzichten waren helaas niet goed. 
 
Punten turnen 
In de tweede week van november was het gelukkig wel mogelijk om op de 
turnlessen voor punten te turnen. Een leuke afwisseling in een tijd waarin geen 
wedstrijden meer konden plaatsvinden. Voor de toestellen werden verschillende 
elementen opgesteld. De uitvoering werd door een jury beoordeeld. Het aantal 
goede elementen werd geteld en genoteerd op ieders kaartje. Bij 50, 100, 150, 
200, 250, 300, enz. punten krijgen de kinderen een standaardje. Helaas was het 
vanwege de coronaregels niet mogelijk dat er ouders bij het punten turnen 
aanwezig waren. 
Jammer genoeg nam het aantal coronabesmettingen in november verder toe en 
werden de maatregelen nogmaals aangescherpt voor de leden van 18 jaar en 
ouder. Voorlopig werden de groepslessen voor leden vanaf 18 jaar voor twee 
weken gestopt. Het bestuur en de leiding hadden regelmatig via ZOOM, telefonisch 
en WhatsApp contact met elkaar. Ook de vergaderingen met bestuur en leiding 
zoals ook de Algemene Ledenvergadering in december vond via ZOOM plaats. 
 
Sinterklaasactiviteiten 
Het Sinterklaasfeest kon in de traditionele vorm dit jaar vanwege de 
coronamaatregelen niet doorgaan. We wilden dit leuke kinderfeest niet ongemerkt 
voorbij laten gaan en hebben gekeken wat binnen de maatregelen wel mogelijk 
was. Op de lessen waren in de aanloop naar 5 december Pieten te zien. Zowel in de 
Voorsprong als in de Krimwijkzaal kwamen ze op bezoek in de les of zij hadden wat 
lekkers in de zaal verstopt. Leuk! Toch nog een klein Pietenfeestje op de les. 
 
Medio december 2020 t/m medio maart 2021: alternatieve lessen tijdens de 
lockdown 
Op maandagavond 14 december werd bekend dat vanaf de dag daarna alle 
binnensportaccommodaties dicht zouden gaan. Het aantal coronabesmettingen 
was de laatste tijd opnieuw sterk toegenomen. Alle gymzalen werden gesloten. De 
sluiting zou in eerste instantie 5 weken duren, tot en met 19 januari 2021. Achteraf 
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bleek dat de lockdown tot half maart 2021 zou duren! Om de verbinding met de 
leden te behouden werden er zoomlessen music quiz en dans-challenges 
georganiseerd, filmpjes opgenomen om in conditie te blijven en werd er een 
thuisturnblad gemaakt voor de jonge turnleden. De jongste hulpjuffen kregen een 
kaartje door de brievenbus. Wat waren we in een bijzondere tijd beland!  
 
Maart t/m juli 2021: digitale wedstrijden en eindshow en vanaf mei weer 
binnensporten! 
Medio maart werden de maatregelen iets versoepeld en werden er voorzichtig 
weer buiten lessen gegeven voor de jonge en de oudere leden. De oudere leden 
moesten nog steeds de 1,5 meter in acht nemen. Medio mei mochten de leden van 
onder de 18 jaar weer binnen in de zaal sporten en voor leden tot 28 jaar in 
beperkte aantallen binnen. De groepen buiten mochten ook weer wat groter 
worden. In deze periode zijn er ook dansfilmpjes opgenomen op diverse locaties in 
de omgeving, o.a. bij de burcht in Leiden en bij de Seringenberg in de Horsten. 
Deze filmpjes werden ingezonden als deelname aan wedstrijden. Veel lof voor de 
creativiteit van alle leiding!   
 
We waren blij dat we weer konden turnen en dansen, ook al was het met de 
nodige coronamaatregelen. Wedstrijden waren nog steeds niet toegestaan, 
kleedkamers bleven nog gesloten en binnen moest er nog een mondkapje worden 
gedragen, maar tijdens het sporten mocht het kapje af. We hadden te maken met 
drie leeftijdsgroepen, kinderen tot en met 17 jaar, van 18 tot en met 26 jaar en 
vanaf 27 jaar. Het vroeg van leiding en bestuur veel overleg en afstemming om 
alles goed volgens de maatregelen te kunnen uitvoeren.  Tot aan de zomervakantie 
bleven deze maatregelen van kracht. Gelukkig kon bij de dansafdeling het seizoen 
worden afgesloten met een digitale eindshow.   
 
Van Digimembers naar Allunited 
Vanuit de KNGU werd aangegeven dat er een overstap moest worden gemaakt van 
het ledenadministratiesysteem Digimembers naar Allunited of Club Assist. Het 
bestuur heeft gekozen voor AllUnited. In het tweede kwartaal van 2021 heeft het 
bestuur hard gewerkt aan het overzetten van de gegevens en de inrichting van het 
systeem. Dit systeem biedt ook goede mogelijkheden voor de toekomst, zoals een 
eventuele Club-app.  
 
Terugblik 
Terugkijkend op dit verenigingsjaar, was het wederom een bijzonder jaar. De 
coronamaatregelen begonnen in het seizoen 2019/2020, maar dit hele 
verenigingsjaar 2020/2021 hebben we met de maatregelen te maken gehad. 
Waaronder wederom een volledige lockdown. 
Met elkaar hebben het bestuur en de leiding telkens opnieuw gekeken wat de 
mogelijkheden binnen de coronamaatregelen waren. Er is goed overlegd, waarna 



 8 

zo duidelijk mogelijk werd gecommuniceerd naar de leden en ouders. Ook is er op 
veel creatieve manieren met elkaar verbinding gehouden! Avanti zou Avanti niet 
zijn als we hier niet positief en creatief mee omgaan! We zijn blij dat we samen 
met de leden in beweging konden blijven.  
 
Bijzonder veel dank aan alle leiding, vrijwilligers en mede bestuursleden voor hun 
inspanningen om zo goed mogelijk met elkaar door deze coronatijd heen te 
komen! 
 
JAARVERSLAG AVANTI VOORSCHOTEN DANS 2020-2021 
We hebben dit verenigingsjaar veel te maken gehad met de coronamaatregelen en 
een lockdown, maar stilzitten dat hebben we niet gedaan. Lessen via ZOOM of 
tutorials via YouTube, hoe dan ook, wij zijn blijven dansen!  
De wedstrijden en demo’s werden afgelast. Wel organiseerde de KNGU 
videowedstrijden. Die uitdaging zijn wij volop aangegaan! Begin maart maakte de 
online lessen plaats voor buitentrainingen op het veldje naast de Voorsprong. Er 
werd keihard gewerkt want de opnames voor de online-events moesten in mei 
worden ingeleverd. Voor de wedstrijddansen mochten we gebruik maken van de 
buiten-dansvloer die collega dansschool K’dans had neergelegd op het handbalveld 
in Zoeterwoude. Bij de videoclips waren we creatiever; daar gaat het ook om de 
montage en de locatie. We hebben gedanst op prachtige plekjes in de Horsten, op 
een industrieterrein, in parkeergarages, in de Burcht in Leiden en bij de 
Zilverfabriek.  
 

De laatste twee weekenden van juni werden de 
online events uitgezonden en dat was spannend 
want onze video’s werden beoordeeld door de 
jury. Wat was het gaaf om op TV te verschijnen 
en te zien wat er door heel dansend Nederland in 
elkaar was gezet. Er werden prijzen en awards 
uitgereikt en daarbij viel Avanti zeker niet buiten 
de boot: 

• 3e Prijs voor de A20 en B16 

• Dance2award voor de streetdance  

“90’s now” 

• De originaliteitsprijs voor de kleuters met 

hun Prinsessen-clip 

• Award voor de B16 “Beste videoclip 2021” 

met hun dans “Thirtheen” 
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Op zondag 11 juli sloten we het seizoen 
af met de eindshow. Publiek was nog 
niet mogelijk maar we hebben een 
enorm leuke dag gehad met elkaar. In 
vijf korte shows lieten onze dansers 
zien wat ze konden. Doordat de 
verschillende groepen bij elkaar 
konden kijken en we echte lichten 
hadden voelde het toch als optreden. 
De opnames van de show konden 
achteraf bekeken worden via YouTube.   
 
We kijken met een trots gevoel terug op dit bijzondere jaar. Ondanks de lockdown 
en vele onmogelijkheden zijn wij continu blijven dansen. Dat is belangrijk, in de 
eerste plaats om in beweging te blijven. Maar juist ook om de verbinding met 
elkaar te behouden. Heel veel dank aan onze dansers (van jong tot oud) we konden 
rekenen op jullie enthousiasme, online, buiten en in de zaal. Dat is fantastisch!    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


