
Algemene Leden Vergadering
Levitas – februari 2018

Aantal leden per 22 februari 2018: 436



Agenda ALV februari 2018

1. Opening en welkom door de voorzitter

2. Notulen vorige ALV d.d. 29 juni 2017

3. Voorstel aftreden van twee bestuursleden

4. Jaarrekening 1 januari – 31 juli 2017

5. Organisatie en ontwikkelingen Levitas

6. Rondvraag en sluiting



3. Aftreden twee bestuursleden

• Erik Pekkeriet – voorzitter

• Danny Bok – bestuurslid (portefeuille Communicatie)

Resterende bestuursleden:

• Marieke Koken - secretaris, interim-voorzitter

• Leon de Boer - penningmeester

• Jolien van Vliet - bestuurslid (portefeuille Activiteiten)

• Sjoerd Koken - bestuurslid (portefeuille ICT/processen)



4. Jaarrekening
1-1 t/m 31-7-2017



4. Jaarrekening 
1-1 t/m 31-7-2017



5. Wie maken Levitas mogelijk?

Bestuur:
• Marieke
• Leon
• Jolien
• Sjoerd Kernteam:

• Judy
• Saskia
• Michiel
• Marieke
• Jolien

Heel belangrijk:
• Alle andere trainers
• Vaste vrijwilligers voor:

• Wedstrijdsecretariaat
• Clubtaakcoördinatie
• Barcoördinatie
• Ledenadministratie
• Presentatiepakken
• Klussen rondom hal
• Hand- en spandiensten
• Catering evenementen
• Kasse evenementen
• Jureren

Vrijwilligers:
Bardienst – stofzuigen hal – op- en afbouwen hal bij evenementen –
collectes – kleding naaien – kamp begeleiden - …



5. Organisatie Levitas
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5. Lessen: terug- en vooruitblik

Lessen

2017:
• Freerunnen en Springen 

ook voor 10-12 jaar
• Nieuw: sportief 

wandelen
• Geen tussengroep meer  

tussen wedstrijd en 
recreatie

2018:
• Uitbreiden 

wandelaanbod
• Verzoek ontvangen 

uitbreiden aanbod 
ouder-kind gym

• Verkennen 
samenwerking 
Crossfit

• Scholenproject 
structureel maken



5. Trainers: terug- en vooruitblik

2017:
• In zomer 

nieuwe trainers 
gevonden: Jill 
en Nick

• Doorlopend: 
opleiding en 
training voor 
trainers

• Lars, Ynte en 
Thom rond 
kerstvakantie

2018:
• Functionerings-

gesprekken op 
basis van nieuwe 
CAO

• Reviewen: 
hoeveel trainers, 
welke groepen, 
hoe kwetsbaar, 
hoe flexibel

Trainers



5. Turnhal: terug- en vooruitblik

2017:
• Uitgebreide 

gesprekken 
leverancier over 
laatste 
oplevering/aan-
passing à
eindelijk akkoord

• Start  ‘beleidsplan 
toestellen en 
materialen’ 
(reserveringen)

2018:
• Nieuw 

freeruntoestel
(vuurwerk-
bedrag 
gemeente)

• Realisatie 
‘kantelbaar vlak’

• Maarn krijgt 
damesbrug

Turnhal



5. Evenementen: terug- en 
vooruitblik

2017:
• Dames 

onderlinge 
wedstrijd

• Nieuwsjaars-
goulash

• Spring-in
• Voorjaars-

toernooi
• Springwedstrijd
• Bingo
• KNGU-

wedstrijden
• 9 december: 

Jubileumshow 
Levitas 50 jaar!

2018:
• Springwedstrijd
• Jeugdactiviteit
• KNGU-

wedstrijden
• Misschien: eigen 

Levitaskamp?
• Activiteit voor 

trainers en vaste 
vrijwilligers

Evenemen-
ten



5. Visie & strategie: terug- en 
vooruitblik

2017:
• Eerste sessie: wat wil 

Levitas zijn in 2020?
• Organisatie dagelijkse 

‘bedrijfsvoering’ 
Levitas

2018:
• Vervolg ‘Levitas 2020’
• Inzet communitytool

voor onderlinge 
afstemming

• Review statuten

Visie & 
strategie



5. Communicatie & marketing: 
terug- en vooruitblik

2017:
• Nieuwe website
• Actievere 

nieuwsvoorziening
• Flyers geupdate
• Banners aangeschaft
• Raamstickers

2018:
• Nieuwsvoorziening voortzetten –

schrijver nieuwsberichten 
gezocht!!

• Bewuster doelgroepen 
aanspreken

Communicatie & 
marketing



5. Leden & vrijwilligers: terug- en 
vooruitblik

2017:
• Ledenadministrateur 

gevonden! J
• Vrijwilligerstaak à

clubtaak, inclusief 
verandering beleid

2018:
• Vaste vrijwilligers 

explicieter waarderen
• Zoeken naar 

ledenbinding (meer in 
de groep, meer tussen 
ouders)

Leden & 
vrijwilligers



5. ICT & processen: terug- en 
vooruitblik

2017:
• Implementatie 

clubtaakbeleid
• Voorbereiding 

automatische incasso
• Nieuwe website

2018:
• Plan maken voor 

koppeling 
website/mijn-
omgeving leden

• Huidige processen 
verder versoepelen

• Zorgen dat we aan 
nieuwe privacyregels 
voldoen

ICT & 
processen



5. Externe relaties: terug- en 
vooruitblik

2017:
• Stichting WijkSport

stabiel
• Nieuwe 

beleidsmedewerker 
Gemeente WbD

• Stichting Binding: 
goede contacten 
rondom jeugd en 
ouderen

• Pieter Barte: 
samenwerking 
wandelaanbod

2018:
• Intensiever 

samenwerken met 
gemeente en 
WijkSport (o.a. 55+, 
scholen 
en special gym)

Externe 
relaties



5. Financiën: terug- en 
vooruitblik

2017:
• Incassoproces 

aangescherpt
• Inventarisatie toestellen 

en materialen voor 
vervangingsbeleid

2018:
• Automatische incasso
• Mogelijke samenwerking 

incassobureau voor 
oninbare vorderingen

• Definitief 
vervangingsbeleid 
opstellen en op maat 
reserveren

Financiën



Ingelast punt: afscheid Erik



6. Rondvraag en sluiting

Wie heeft er nog een vraag, 
suggestie, opmerking, verzoek…?


