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Algemene Ledenvergadering TIOS 19 maart 2018 

 
 

Opening en mededelingen 
Maik opent de vergadering met koffie en thee. Er zijn 10 aanwezigen en 16 afmeldingen 
 

Bestuurssamenstelling per 01-01-2018 
Voorzitter: Maik Markerink  
Penningmeester: Angelique Cornelissen   
Angelique neemt afscheid aan het einde van het seizoen. We zijn dan ook dringend op zoek naar een 
nieuwe penningmeester. 
Secretaris: Monique Gerrits 
Bestuurslid Dans: Marian Arts 
Bestuurslid Dans: Susanne Walraven 
Bestuurslid Freerunning: Monique Gerrits 
Bestuurslid Turnen: Erica van Dijk 
Erica neemt afscheid aan het einde van het seizoen. We zijn dan ook dringend op zoek naar een 
nieuw bestuurslid. Het voortbestaan van TIOS turnen komt in zwaar weer als er geen bestuurslid 
turnen gevonden wordt. 
 

Terugblik Algemene ledenvergadering vorig jaar 
Vorig jaar was de opkomst laag en weinig afmeldingen. In de rondvraag van 2017 kwamen de 
volgende punten nog aan de orde: 

 Komen er extra toestellen voor freerunnen?: Maik is in gesprek met de gemeente (Eddy 
Blonk). Eddy is inmiddels vervangen. Helaas zit er bij de gemeente nog geen beweging in. 

 TIOS kleding beschikbaar stellen voor alle leden?: We gaan de mogelijkheden en de kosten 
daarvan bekijken en komen hierop z.s.m. terug. Dit heeft stil gelegen 

 Komt er nog nieuwe aanwas voor de turnselectie?: Daar wordt momenteel aan gewerkt.  
Helaas is gebleken dat de Selectie financieel niet haalbaar is  

 Wat betekent TIOS?: Bij de oprichting betekende het: Turnen Is Onze Sport. Nu zijn de 
punten weggehaald en heet de vereniging Tios voor alle disciplines. 

De notulen van 20 maart 2017 worden goedgekeurd door de aanwezige leden van de vergadering. 
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Jaarverslag en financieel verslag 2017 
Maik leest het jaarverslag secretaris voor en benoemt de activiteiten van 2017 
zondag 29 januari  40 jaar TIOS 
Zondag 5 februari  tegen Uno-Animo in Mierlo Wedstrijden selectie turnen 
Zondag 19 februari  in Sint Anthonis Wedstrijden selectie turnen 
Zondag 25 maart  in Sint Anthonis Wedstrijden selectie turnen 
Zondag 9 april   in Aarle-Rixtel Wedstrijden selectie turnen 
Zondag 21 mei   in Aarle-Rixtel Wedstrijden selectie turnen 
Zondag 25 juni   finale dag Wedstrijden selectie turnen 
13 mei    Den Bosch (flikflak) 
16 mei    workshop freerunning van 16 mei t/m 13 juni 
20 maart   Jaarvergadering 
Zaterdag 10 juni  Clubkampioenschappen 2017 Turnen selectie toestelfinales 
Zondag 18 juni   zijn de clubkampioenschappen voor Turnen.  
10 en 11 juni   streetdance show 
18 t/m 23 juni   laatste lesweek 
Zaterdag 1 juli   jubileumfeest in Oelbroeck 
27/28 oktober en3/4 november vriendjes en vriendinnetjes les bij turnen 
10 november   7 assistentes geslaagd! 
Actie spekken clubkas  (niet uitgevoerd dit jaar) 
 
Maik licht de financiële situatie van de club toe. 
De buffer die we hebben is nodig om te investeren in nieuwe disciplines en om te anticiperen op het 
subsidie beleid van de gemeente in de toekomst. 
Komend jaar ontvangen we nog gemeente subsidie (geldt alleen voor leden binnen onze 
gemeente en jonger dan 18 jaar), maar voor de toekomst is er geen duidelijkheid over de 
hoogte van deze subsidie. Tot nu toe draait de club financieel gezond en dat is mede te danken 
aan een goed op peil blijvend ledenaantal. 
Maik licht ook de begroting toe die door Angelique Cornelissen gemaakt is. 
 

Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie 
De kascommissie bestaande uit Yvonne van Duynhoven en Melanie Weijmans hebben de stukken 
kritisch doorgenomen en deze goed bevonden. 
De commissie geeft de complimenten voor de zorgvuldige manier waarop de cijfers zijn 
samengesteld en het mooie financiële eindresultaat. Angelique bedankt voor de correcte manier 
waarop de financiën van TIOS worden bijgehouden! 
De nieuwe kascommissie bestaat uit Yvonne van Duynhoven en Eric Arts. 
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Contributie, jaarlijkse index verhoging 
De contributie per jaar: 
 

 
  

17 - 18 18- 19 

Turnen  € 120 € 120 

Turnen selectie € 220 n.v.t. 

Turnen voorselectie  n.v.t. n.v.t. 

Turnen selectiewedstrijden inschrijving  per wedstrijd * n.v.t.  n.v.t. 

Streetdance  € 120 € 120 

Moderne dans  € 145 € 145 

Demogroep dans  € 160 € 160 

Freerunning € 180 € 180 

Toeslag 21+ ** € 50 € 50 

Toeslag Nota (geen automatische incasso) € 10  € 10  

Contributie voor instromers gedurende het seizoen, zie onderbouwing 

 
• TIOS incasseert 1x per jaar rond 23 oktober de contributie. Deelbetalingen worden niet meer 

geaccepteerd. In het verleden is gebleken dat het bestuur elke keer achter de 2de betaling 
aan moet bellen. 

• De gemeente geeft subsidie aan leden tot 18 jaar welke in de gemeente Sint Anthonis 
wonen. Leden welke op 1 januari van het subsidie jaar 21 zijn betalen deze toeslag. De 
peildatum voor de gemeente is 1 januari.  Leden welke gebruik maken van meerdere 
disciplines binnen de vereniging betalen maar éénmaal deze toeslag.  
Op termijn zal deze toeslag ingevoerd worden voor alle leden welke 18+ zijn.    

• Er wordt geen contributie terugbetaald. De reden hiervoor is dat onze vaste lasten, zoals 
salarissen, zaalhuur en KNGU kosten doorlopen. In uitzonderlijke gevallen, zoals langdurige 
ziekte of immigreren kan er na overleg met het bestuur een uitzondering worden gemaakt.  

• TIOS rekent €10 administratiekosten voor het verzenden van een nota als men niet kiest voor 
automatische incasso.     

• Start na de herfstvakantie, nog 29 weken € 105,00 
Start na de kerstvakantie, nog 21 weken € 85,00 
Start na de carnavalsvakantie, nog 14 weken € 60,00 
Start later in het seizoen blijft € 60,00 (proeflessen voor volgend seizoen zijn gratis) 
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Turnen 
Recreatief turnen: 
We hebben momenteel 3 reguliere turngroepen. Deze groepen zijn stabiel helaas is er geen groei en 
blijft het leden aantal teruglopen.   
Jongens turnen: 
Dit is een gemotiveerde groep enthousiaste jongens. Het ledenaantal van deze groep is stabiel de 
afgelopen jaren.  
Selectie turnen: 
Helaas hebben we de beslissing moeten nemen om te stoppen met Selectie turnen. De kosten voor 
deze groep liepen te hoog op. De kosten van het selectie team worden gedragen door de rest van de 
vereniging. Omdat het leden aantal van de selectie terug loopt en de aanwas bij het recreatief turnen 
niet groeit kunnen we de kosten niet meer legitimeren tegenover onze andere leden.  
Vrijwilligers: 
Martin krijgt gedurende de lessen assistentie van meiden uit de selectie, Gijs Peters welke turnt en 
aan freerunning doet, springt ook met regelmaat bij.  
Professionele ondersteuning komt van Slivia Arts en Marieke Brandts. Helaas hebben beide dames 
geen tijd om bij te springen in het bestuur.  
 

Streetdance 
Het Demo Team: 
Demo team is succesvol gestart. De dames zijn inmiddels in nieuwe kleding gestoken door onze 
nieuw sponsor Flip schoonmaak. Ook gaan ze dit jaar meedoen aan een wedstrijd en met het 
Filmconcert van Sint Cecilia.  
14 dansgroepen 
10 groepen Streetdance 
3 groepen Moderne dans 
1 Demo groep 
Streetdance show op 9 en 10 juni 2018 
De voorbereidingen zijn in volle gang    
Thema: Televisie 
Vrijwilligers:  
Inmiddels zijn er 2 nieuwe (oud bekende) vrijwilligers aangesloten bij het dans team. Dit zijn Willian 
Arts en Yvonne van Duijnhoven.   
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Freerunning 
2 freerunning groepen: 
Het leden aantal zit inmiddels op 29.  
Monique Gerrits is niet alleen Secretaris maar bovenal gepassioneerd bestuurslid Freerunning. Zij 
zorgt voor beweging in deze groep waardoor verdere groei zeker tot de mogelijkheden behoort. 
We zijn aan het kijken hoe we meer materieel ter beschikking kunnen krijgen om de lessen 
gevarieerder te kunnen krijgen. 
 

Werving nieuw bestuur 
Het vrijwillige bestuur is het bestaansrecht van een vereniging.  
Hoe staan we er voor:  
Bestuursleden Dance: Susanne Walraven en Marian Arts hebben aangegeven nog  één seizoen te 
willen draaien, dit is dan wel een overgangsjaar.  
Bestuurslid Turnen: Erica van Dijk stopt na dit seizoen. Helaas is er nog geen vervanger voor.  
Bestuurslid Freerunning: Monique Gerrits wil deze functie voorlopig nog invullen. 
Secretaris: Monique Gerrits wil deze functie voorlopig nog invullen. 
Penningmeester: Angelique Cornelissen stopt aan het einde van dit seizoen. Helaas is er nog geen 
vervanger. 
Voorzitter: Door een aantal privé redenen heeft Maik wat minder tijd gehad voor TIOS. Aankomend 
jaar hoopt hij dat hier verandering in komt. Maik wil de functie wel blijven vervullen aankomend jaar. 
 

Diverse onderwerpen / actie Carbootsale 26 mei 
Slotdag 2018:  De slotdag komt te vervallen.  
Carbootsale: Op 26 mei zal de parkeerplaats van het MVC veranderen in een heuse CARBOOTSALE.  
Wij denken dat dit een leuke, en voor Sint Anthonis, nieuwe manier is om onze clubkas te spekken. 
Deelnemers betalen per parkeerplek een nog nader te bepalen bedrag, dit bedrag komt ten goede 
van onze clubkas. Daarnaast wordt er een entree gevraagd aan de bezoekers.  Ook de hoogte van de 
entree moet nog worden vast gesteld.  
 

Rondvraag en sluiting 
Er wordt geopperd om in januari een sportinstuif te organiseren in plaats van een slotdag. 
Sociom kan ingeschakeld worden voor de vacature penningmeester 
Ruud informeert hoe het nu met de selectie ervoor staat. Zij gaan toch wedstrijden doen. 
Willian geeft aan dat er meer ruimte moet komen voor doorstroming in de verschillende groepen. 
Susanne geeft aan dat het aantal leden in 10 jaar tijd behoorlijk is teruggegaan. 
 

Sluiting 
Maik sluit om 21.00 de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun belangstelling. 


