
 

 

 

 

 

   Verslaglegging ALV - Virto 

Datum : 8 november 2022 
Tijd : 20.30u.- 21.30 u 
Locatie : ’t Kikkerfort, Breukelen  
 
Aanwezig namens Virto: 
Bestuur      Team    
Chris Schaap (voorzitter)   Annette Kroon (trainster) 
Jaco de Vries (penningmeester)   Mark Wens (trainer) 
Donna Schaap (algemeen bestuurslid)  Lauren Hollander (trainer) 
            
Afgemeld:   
Arjan Nielen (algemeen bestuurslid) 
Kim van Schoonhoven (trainster) 
Annemiek Dijkhuizen (trainster) 
 
Verslaglegging: Wendy van Rooijen (vrijwilliger PR) 
 

Agendapunten 

1. Ontvangst en vaststellen agenda 
 

2. Notulen vorige vergadering 
De notulen van de vorige vergadering zijn niet gedeeld en helaas ook niet meer terug te 
vinden door de voormalig secretaris. De voorzitter en penningmeester bieden hiervoor hun 
excuus aan. 
 

3. Terugblik 2021-2022 
Het vorig seizoen was vooral door Corona een bewogen seizoen. Ook het stoppen van de 
Gym&Spring lessen vormde een uitdaging. Helaas is er nog geen nieuwe trainer voor deze 
lessen gevonden. We hopen deze lessen in de (nabije) toekomst toch weer aan te kunnen 
bieden. Veel van de kinderen uit de Gym&Spring lessen, zijn ingestroomd in de recreatie 
turngroepen. Mede hierdoor is het ledenaantal vrijwel op het zelfde niveau gebleven 
 

 Financieel verslag 
Het financieel verslag van dit seizoen is goedgekeurd 

 Verslag kascommissie 
De jaarrekening en het financieel verslag is gecheckt en akkoord bevonden. 
Voor de volgende kascontrole zijn we nog op zoek naar 1 of 2 leden die zitting 
willen nemen in de kascommissie. Aanmelden hiervoor zien we graag tegemoet. 
We zullen t.z.t. ook een oproep hiervoor delen binnen de leden van de vereniging. 

 Decharge door ALV aan bestuur 
Decharge verleend.  
 

4. Vooruitblik 2022-2023 
breder aanbod 
Virto is momenteel vooral bekend om de turngroepen, we willen dit seizoen ook de 
conditiegroepen meer onder de aandacht gaan brengen. Tevens willen we kijken of we 
nieuwe activiteiten kunnen ontwikkelen. (bijvoorbeeld Freerunnen). Het is voor onze 
vereniging van belang om een breder aanbod te hebben om te kunnen blijven bestaan. 
Sporten mogelijk maken voor iedereen 
Tevens willen we ons (meer) gaan inzetten om er voor te zorgen dat iedereen kan blijven 
sporten, om sporten voor iedereen betaalbaar te houden. Daarvoor verwijzen we leden 
naar mogelijkheden voor financiële ondersteuning vanuit de gemeente en, indien gewenst, 
bieden we hen betalingsregelingen voor de contributie. 



 

 

 

 

 

   Verslaglegging ALV - Virto 

Tips vanuit de leden van Virto zijn welkom voor zowel nieuwe activiteiten, als voor subsidies 
vanuit de gemeente voor ons én voor sporters! 
Juryleden gezocht 
Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe juryleden voor jureren bij selectiewedstrijden. 
Voor meer informatie hierover en/of aanmelden kunnen leden terecht bij de trainers. Op 
korte termijn zullen wij vanuit de vereniging hier meer informatie over delen. 
Rebranding Virto 
We hebben het domein virto.nl kunnen verkrijgen. Dit betekent dat virtobreukelen.nl en 
virto.club zullen komen te vervallen. Er worden voor de medewerkers van Virto nieuwe 
mailadressen aangemaakt met de extensie virto.nl. 
Ook zijn we bezig met het ontwikkelen van een nieuwe website en een nieuwe huisstijl (o.a. 
logo en turnpakjes). 
 

 Begroting 
de begroting is doorgenomen met uitleg van de penningmeester. Ten opzichte van 
de begroting van het vorig seizoen is er een stijging te zien in de volgende posten: 
- de inkomsten qua contributie zijn gestegen door de komst van nieuwe leden. 
- de kosten voor trainers en assistenten zijn hoger door het aantrekken van een 
extra trainer en de ouder wordende assistenten. 
- de reservering van de zaalhuur is hoger doordat er een bedrag is vrij gemaakt voor 
een eventuele nieuwe locatie én door de aankondiging van kostenstijging door 
hogere indexering. Binnenkort staat er een afspraak gepland tussen het bestuur en 
de nieuwe wethouder sport in Breukelen om o.a. onze huisvesting te bespreken. 
Betreffende de stijgende kosten voor de zaalhuur verwachten we in januari meer 
duidelijkheid. 
- De gecalculeerde kosten voor materiaal zullen waarschijnlijk worden ingezet voor 
materiaal voor het recreatie turnen. 
- De PR-kosten zijn gereserveerd voor de nieuwe website en huisstijl van Virto. 

 Plan 2022-2033 
Bij de overname van de groepen in Maarssen is gebleken dat er een verschil was in 
contributie voor Maarssen vs. Breukelen. Tot op heden is dit zo gebleven, per 
seizoen2023-2024 zal de contributie voor beide plaatsen gelijk worden getrokken. 
Tevens zullen in het seizoen 2023-2024 de wedstrijdgelden verwerkt worden in de 
contributie voor de selectiegroepen. 

 Goedkeuring begroting en plan door ALV 
 

5. Invulling bestuur 

 Voorstellen nieuw algemeen bestuurslid 
Arjan Nielen heeft zich wegens persoonlijke omstandigheden helaas moeten 
afmelden voor de vergadering en kan derhalve niet worden voorgesteld. 
 

6. Rondvraag 

 Hoe kunnen leden zich aan- dan wel afmelden? 
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via de website www.virto.nl onder het kopje 
lidmaatschap. Daar staat een linkje naar een aanmeldformulier. 
Sporters die hun lidmaatschap willen beëindigen, kunnen dit regelen via het 
opzegformulier dat op dezelfde webpagina te vinden is. 

 
7.  Afsluiting 

 

 

http://www.virto.nl/

