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Algemene Ledenvergadering TIOS 20 maart 2017 
 

Opening: 
Maik opent de vergadering met koffie, thee en gebak. Er zijn 16 aanwezigen en 17 afmeldingen. 
Tios heeft 196 leden, waarvan 116 dansers, 60 turners en 20 freerunners. 
 

Bestuurssamenstelling per 01-01-2017: 
Ten opzichte van vorig jaar is er één wijziging in het bestuur geweest: 
Angelique Cornelissen is de nieuwe penningmeester en vervangt daarmee Willian, die tot juli 
aanblijft als gewoon bestuurslid. 
Ook secretaris Ruud stopt in juli en daarvoor zoeken we nog vervanging. 
 

ALV 2016 
De algemene ledenvergadering van 2016 wordt puntsgewijs doorlopen. 
Notulen worden goedgekeurd door de vergadering. 
 

Jaarverslag secretaris, financieel verslag penningmeester 2016 en begroting 2017: 
Ruud neemt de activiteiten van het afgelopen jaar door waarbij opvalt dat nagenoeg alles weer 
vlekkeloos is verlopen door de inzet van iedereen. 

2015/2016 

16-01-2016 Selectie naar Flik Flak Den Bosch. 
2/3-04-2016 Streetdance show: 2 Dagen “Ticket to Nowhere”  
26-06-2016  Clubkampioenschappen Turnen 
16-07-2016  Slotdag met workshops / sport en spel 
12-09-2016 Start nieuw seizoen 
 
Angelique licht de financiële situatie van de club toe en heeft alle inkomsten en uitgaven 
verwerkt. Dit jaar is de balans ongeveer € 3000,00 in de plus. De buffer die we nu 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. 
 
2017 is ons 40 jarig jubileumjaar, waardoor we verwachten eenmalig meer geld uit te geven dan 
dat de inkomsten zullen zijn (geschat €6000,00). 
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Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie: 
De kascommissie bestaande uit Yvonne van Duynhoven en Herman Hendriks heeft 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. 
De nieuwe kascommissie bestaat uit Monique Gerrits en Yvonne van Duynhoven. 
 

Contributie / jaarlijkse index verhoging: 
De contributiebedragen per jaar: 
 

 
16 - 17 17- 18 

Turnen  € 120 € 120 

Turnen selectie € 220 € 220 

Turnen voorselectie  n.v.t. € 180 

Turnen selectiewedstrijden inschrijving  per wedstrijd * n.v.t.  € 7,50 

Streetdance  € 120 € 120 

Moderne dans  € 145 € 145 

Demogroep dans  n.v.t. € 180 

Freerunning € 180 € 180 

Toeslag 21+ ** € 50 € 50 

Toeslag Nota (geen automatische incasso) € 0 € 10 

* Voor de selectiewedstrijden wordt een losse bijdrage gevraagd van € 7,50 per 
 wedstrijd. (De wedstrijden kosten  gemiddeld   € 600,- per jaar). 

**  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. 

 
• 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 
tweede betaling aan moet bellen. 

• 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 vanaf seizoen 2017/2018 €10 administratiekosten voor het verzenden van 
een nota als men niet kiest voor automatische incasso. 

 



Turnen: 
• Turnen algemeen 

• Flynth Flamingio's, Activia , Kwizzit, Fittest.  
Dit zijn allemaal clubs welke met regelmaat gebruik willen maken van zaal C, de 
zaal waarin geturnd wordt. Wij als bestuur proberen dit tot het minimum te 
beperken. Wij accepteren het alleen als er een redelijk alternatief geboden 
wordt en als wij ruim de tijd hebben om onze leden te informeren. 

• Flik Flak Den Bosch is een voorbeeld van het bovenstaande. Activa betaald de 
kosten van de zaalhuur in Den Bosch. 

• Om de kwaliteit van de lessen te waarborgen en om de oudere leden betrokken 
te houden gaan 4 turnsters de opleiding gym-assistent 1 van de KNGU volgen. 

• Recreatief turnen meisjes: 
• We hebben momenteel 3 reguliere turngroepen. Deze groepen zijn groeiende!  

• Jongens turnen: 
• Dit is een gemotiveerde groep enthousiaste jongens. Het ledenaantal van deze 

groep is stabiel de afgelopen jaren. 
• Selectie turnen: 

• De selectie bestaat uit 3 groepen:  aspiranten, junioren en senioren 
• Er is ook dit jaar weer een vriendschappelijke competitie met Uno Animo uit 

Mierlo, Cialfo uit Aarle-Rixtel en Gympoint uit Nederweert  
• Finaledag dit jaar is bij Uno - Animo in Mierlo 

 

Streetdance: 
 

• Dit jaar loopt er een proef met een Demo team.  
• Onze professionele leidster Lotte Giezen stelt dit team samen. 
• De geselecteerde meiden zijn gemiddeld tussen de 8 en de 12 jaar oud. 
• Lotte traint deze groep 2 uur  i.p.v. 1 uur per week. 
• Als de test slaagt zal de Demogroep volgend seizoen officieel van start gaan.  

De contributie is vastgesteld op € 180 per seizoen. 
• Om de kwaliteit van de lessen te waarborgen en om de oudere leden betrokken 

te houden gaan 7 assistentes de cursus jazz-assistent van de KNGU volgen. 
• We hebben momenteel 13 dansgroepen 

• 10 groepen Streetdance 
• 2 groepen Moderne dans 
• 1 Demo groep 

• Flynth Flamingo’s Activia  
• Zij spelen af en toe een eredivisie wedstrijd in de sporthal. De laatste keer is er 

geprobeerd om de ingangen af te sluiten i.v.m. het innen van entreegeld voor 
de wedstrijd.  
Afgesproken is dat de leden van TIOS te allen tijde via alle ingangen naar hun 
lessen kunnen. 

• Streetdance show op 10 en 11 juni 2017 
• De voorbereidingen zijn in volle gang    

 
Thema: Sprookjes Bestaan !!  
 

• Om het voortbestaan van de Show te waarborgen zijn we opzoek naar 1 of 2 
enthousiaste ouders welke alvast over de schouders van onze bestuursleden 
willen mee kijken  



Freerunnen: 
Het freerunnen heeft dit jaar 2 enthousiaste groepen o.l.v. Tymen Hart uit Nijmegen. 

• De lessen lopen langzaam vol.  
• Na 29 januari is er zeer enthousiast gereageerd op de DEMO. Er zijn inmiddels al 

enkele aanmeldingen voor proeflessen. 
• Er is overleg met Tymen om de lessen veelzijdig en uitdagend te houden, zodat 

ook de oudere leden uitdaging blijven houden. 
Gedacht wordt aan trainingen buiten, maar eerst moeten we kijken of dit 
verzekeringstechnisch (KNGU) mag en of Tymen dit wil aangaan. 

 

Diverse onderwerpen: 
 

• Grote clubactie 
 Hier gaan we mee stoppen. Het plan is om ouders te vragen een werkgroep op te 

richten om een nieuwe ludieke manier van inkomsten te genereren. De tijdelijke 
contributie verhoging van € 15,00 komt hier mee te vervallen. 

 
• EHBO 

 EHBO vereniging het Zwaluwstaartje heeft ons gevraagd mee te denken over hoe we 
hen kunnen helpen met het verhogen van het vrijwilligers aantal. Eén van de ideeën is, 
dat elke vereniging in Sint Anthonis 2 EHBO'ers aanlevert welke de opleiding volgen bij 
het zwaluwstaartje. Vervolgens kunnen deze gediplomeerde EHBO’ers de evenementen 
van hun eigen vereniging voorzien van EHBO met gebruikmaking van de materialen van 
het Zwaluwstaartje. 

 
• 2017 JUBILEUM 40 jarig bestaan TIOS 

 Aan het einde van dit jaar sluiten we het seizoen en het jubileumjaar af met een feest 
voor jong en oud in het MFA Oelbroek. We starten om 16.00 uur en het duurt tot 
ongeveer 20.00 uur. Het hoofddoel van deze middag is gezellig samen zijn om 
herinneringen op te halen. Ook wordt er aandacht geschonken aan vermaak voor 
kleuters tot pubers. We hopen jullie allemaal te zien op 1 juli ! 

 

Rondvraag: 
 
- Komen er extra toestellen voor freerunnen?: Maik is in gesprek met de gemeente (Eddy Blonk). 
- Tios kleding beschikbaar stellen voor alle leden?: We gaan de mogelijkheden en de kosten  
  daarvan bekijken en komen hierop z.s.m. terug. 
- Komt er nog nieuwe aanwas voor de turnselectie?: Daar wordt momenteel aan gewerkt. 
- Wat betekend T.I.O.S.?: Bij de oprichting betekende het: Turnen Is Onze Sport. 
  Nu zijn de punten weggehaald en heet de vereniging Tios voor alle disciplines. 
 

Sluiting: 
Maik sluit de vergadering en dankt iedereen voor de komst en de inzet. 


