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“bewegingsonderwijs  

is meer dan alleen  

bewegen” 

Voorwoord: 

Graag wil ik iedereen vanaf deze plek in de nieuwsbrief een heel goed, gezond en sportief 2023 

wensen!  

Normaal gesproken ontvangt u een infoboekje met flyer voor de Twentedagen van de KVLO afde-

ling Twente rond deze tijd van het jaar. Vorig jaar hadden we dit voor het grootste deel al digitaal 

gedaan. Nu gaat het voor iedereen digitaal én komt het in de vorm van de nieuwsbrief.  

Als ik aan het afgelopen jaar terugdenk, denk ik vooral aan een onzekere tijd. Veel activiteiten wer-

den opgestart met de woorden “onder voorbehoud”, want veel was afhankelijk van de corona-

ontwikkelingen. De ALV van de KVLO-afdeling Twente was “onder voorbehoud”, de wintersport-

werkweek van mijn school was heel lang heel onzeker, de Twentedagen werden weer georgani-

seerd “onder voorbehoud”. Langzamerhand vielen gelukkig steeds meer corona-maatregelen weg 

en vrijwel alle activiteiten konden doorgaan. Wat heerlijk! Eindelijk weer met de gymnastiekers uit 

Twente samenkomen op de Twentedagen, fijn met de leerlingen skilessen volgen in Oostenrijk en 

bij de ALV konden we lekker samen eten bij het Witte Paard! 

Ook op de scholen werd de situatie langzamerhand steeds “normaler”: hele klassen worden weer 

in een klein leslokaal geperst, er zijn geen looprichtingen meer, mondkapjes liggen achterin kasten 

te verstoffen, leerlingen en docenten hebben nog wel corona, maar er zijn vrijwel geen 

“thuislessen” meer via teams en quarantaine wordt een mooi scrabblewoord, maar is haast niet 

meer van toepassing….. Vervolg pagina 2 



Agenda Algemene Leden Vergadering  
  
HET AFDELINGSBESTUUR NODIGT U UIT VOOR DE ALGEMENE  
LEDENVERGADERING  
  
Aanmelden  via s.gerrits@kvlotwente.nl  
Datum:    Dinsdag 21 maart 2023 

Plaats:     Hotel Restaurant  Het Witte Paard  
Hengelosestraat 8  - 7491 BR Delden  
 

Aanvang aperitief:   18.00   
Aanvang Diner:   18.30  
Aanvang vergadering:  20.30  
Op deze jaarvergadering legt het bestuur verantwoording af over het 
door haar gevoerde beleid in het afgelopen jaar.  
 

 Agenda  
Opening  
Mededelingen/ingekomen stukken.  
Notulen A.L.V. van 7 maart 2022 
Jaarverslag 2021 secretaris (zie bijlage)  
Financieel verslag 2021 (zie bijlage)  
Verslag kascommissie  
Vaststelling begroting  
Vaststelling afdelingscontributie  
Bestuurssamenstelling   
Rondvraag  
Sluiting  

  
U wordt uitgenodigd voor een gezellig samenzijn na afloop van de 
vergadering.   

….. Vervolg pagina 1.  

Teruggaan naar het “oude normaal” blijkt ook nog wel eens lastig voor eenieder. Het is mooi dat vrijwel alles weer doorgang kan vin-

den, maar hoe deden we dat eigenlijk ook alweer? Leerlingen kunnen soms het ritme lastig weer vinden. Zelf vind ik het af en toe ook 

moeilijk dat ritme te vinden. Er zijn weer fysieke ouderavonden op school en er zijn weer feestavonden, wat betekent dat ik zelf dus ook 

vaker een avond op school te vinden ben. Soms vraag ik me na zo’n moment vertwijfeld af, of we eerder ook zoveel momenten op 

school te vinden waren. Daarnaast voel ik soms bij de lessen dat leerlingen in de afgelopen jaren hebben kunnen “kiezen” of ze het ge-

luid van hun docent aan lieten staan bij de digitale lessen of dat ze iets anders even belangrijker vonden. Ik voel me soms tijdens een 

uitleg in de “mute-stand” gezet. Ik praat, maar heb het gevoel totaal niet aan te komen bij de leerling. Hij/zij praat namelijk gewoon 

door met medeleerling en ik lijk een irritante onderbreking voor hem/haar. Dat betekent dan, dat we weer even nieuwe afspraken 

moeten maken. Hoe gaat dat ook alweer bij “live”-lessen? We komen er wel weer uit samen, maar we moeten even de puntjes weer op 

de “I” zetten. 

Toch is het natuurlijk geweldig dat we weer terug zijn bij “normaal” en dat je je af en toe al bijna niet meer voor kunt stellen, dat je al 

die maatregelen hebt gehad.  

Je weet natuurlijk maar nooit of je die vreemde situatie weer terug krijgt, dus ik zou zeggen:  

Geniet van wat er allemaal weer gewoon en normaal kan! Kom samen op de Twentedagen, geniet van je “normale” l.o.- lessen, 

feest mee op feestavonden, geniet van goede contacten op ouderavonden, ga mee op werkweken, maar houd ook 

de balans in de gaten. Iedereen moet weer aan het ritme van het “oude normaal” 

Bestuurssamenstelling 

Leo van de Wijngaart en Dorethy Bruggemann zijn 

aftredend. Zij hebben zich allebei herkiesbaar  

gesteld. Het bestuur stelt de vergadering voor hen 

als bestuursleden te herkiezen.  

Het rooster van aftreden wordt (vooropgesteld dat 

het aftredende bestuurslid wordt herkozen) als 

volgt: 

2023: Dorethy Bruggemann en  

Leo van den Wijngaart 

2024: Annemarie Hop,  

Saskia Klaassen-Gerrits, 

Paul van den Berg 

2025: Cor Kuiper  

 Annemarie Oonk-Boerop 

Twentedagen 2023 

Inschrijving Twentedagen vanaf maandag 30 januari via 

de link op de website https://www.kvlo.nl/afdeling/

twente 

 

 

 



Jaarverslag 2022 afdeling Twente KVLO 
 
Bestuur 
Het bestuur van de afdeling Twente bestaat sinds de algemene ledenverga-
dering van 07 maart 2022 uit:  
Annemarie Hop   - voorzitter 
Saskia Klaassen-Gerrits  - secretaris 
Cor Kuiper    - penningmeester 
Dorethy Bruggemann  - 2e secr. 
Leo van den Wijngaart  - lid 
Annemarie Oonk-Boerop  - lid 
Paul van den Berg    - lid 
Annemarie Oonk en Cor Kuiper waren aftredend en zijn  herkozen. 
 
De bestuursvergaderingen vonden plaats ten huize van één van de bestuurs-
leden of digitaal via Teams. 
 
De ereleden van de afdeling zijn: Jan te Riet Scholten (erevoorzitter), Her-
man Rotting (erevoorzitter) Harm Brouwers (†), Otto Bontsema (†), Herman 
Wilmink (†), Jan Bolk.   
 
Twentedagen: 
Dit jaar konden de Twente dagen doorgaan. We hadden een mooi aantal 
aanmeldingen en leuke workshops. Succes zo in een rustige periode van co-
rona. 
 
Website 
Het adres is www.twente.kvlo.nl. Waar men foto’s 
kan bekijken, zich aanmelden voor de Twentedagen 
en naslagwerk kan vinden van de Twentedagen. De 
website zal zich blijven ontwikkelen om de leden op 
de hoogte te houden van het laatste nieuws, ontwik-
kelingen en wijzigingen. Tevens wordt er gebruik ge-
maakt van Twitter, Facebook en YouTube. 
 
Vertegenwoordiging intern: 
Traject structuur cultuur: Cor Kuiper 
Voorjaarsvergadering, Kaderbijeenkomst huishoude-
lijke jaarvergadering: Annemarie Hop 
Bijeenkomst structuur en cultuur: Annemarie Hop en 
Cor Kuiper 
9 september: Annemarie Hop en Dorethy Brugge-
mann 
Kaderbijeenkomst voor wintervergadering: Saskia Klaassen 
Wintervergadering: Annemarie Hop, Cor Kuiper, Saskia Klaassen  
  
Jaarboekje 
We werken sinds afgelopen jaar met een nieuwbrief. Deze versturen we 3x 
per jaar. Het jaarboek wordt in januari in de nieuwsbrief geplaats. 
 
Ledenaantal 
Het ledental van de afdeling Twente bedroeg  per 31 december 2021-> 468 

Jubilarissen  
 
Ook dit jaar hadden we meerdere jubila-
rissen.  Jan Tjabkes, 60 jaar lid en Klaas 
Drent, 50 jaar lid. 
Annemarie Hop is beide keren op pad 
gegaan om de speld uit te reiken. Bij Jan 
Tjapkes had ze gezelschap van Herman 

 
Jan Tjapkes gouden speld, 60 jaar lid  
(zie hieronder). 



 

“Geld moet rollen anders 

wordt het vierkant en 

met vierkante ballen kun 

je niet voetballen”  





Notulen van de Algemene ledenvergadering 2022 van de afdeling Twente. 
 

Delden, 7 maart 2022 

Een groter contrast is nauwelijks denkbaar : terwijl een groep bevlogen L.O.-ers zich verzamelt om deel te nemen aan de ALV van de 
afdeling Twente en bijna uitbundig constateert dat we elkaar na 2 deprimerende corona-jaren weer kunnen ontmoeten, vechten op 
2000 km naar het oosten de inwoners van Oekraïne voor hun leven en voor het behoud van hun vrijheden, die voor ons zo vanzelf-
sprekend zijn dat we er nauwelijks over nadenken. 

Terwijl wij in de luxe omstandigheid verkeren dat 
we in een warm restaurant op een gerieflijke 
stoel kunnen zitten en kunnen kiezen uit een 
veelheid aan dranken en spijzen moeten 2000 km 
verderop vrouwen en kinderen huis en haard 
achterlaten om de grens tussen vrijheid en dicta-
tuur over te vluchten terwijl ze hun echtgenoot 
c.q. vader moeten achterlaten in een oorlogsge-
bied. Wij kijken op de menukaart en zij moeten 
zich afvragen of ze voor altijd afscheid nemen van 
hun geliefde of het geluk zullen hebben hem in 
de toekomst weer te kunnen verwelkomen….. 

Een tragische, onmenselijke opgave waarvoor 

deze mensen worden gesteld. En dat alles wordt 

veroorzaakt door een eencellig, hersenloos en 

narcistisch wezen dat gespeend is van de meest 

basale menselijke eigenschappen als mededogen, 

empathie en liefhebben.  

Hoe wreed is het te moeten constateren dat de 
rest van de wereld tot nu toe met gebonden han-
den moet toekijken en nog geen mogelijkheid 
heeft gevonden om dit kwaad uit te roeien. 

Tegen deze achtergrond verheugt de al eerder 
genoemde groep gymnastiekers zich over het feit 
dat het weer mogelijk is om elkaar fysiek te ont-
moeten en elkaar weer in de ogen te kijken. We 
leven in 2 extreem verschillende werelden en in 
deze gruwelijke spagaat zitten we als we toch 
proberen om deze jaarlijkse bijeenkomst van be-
vlogen L.O.-ers serieus te benaderen. 

Rond 18.30 uur komen deze vakmensen binnen 

bij “het Witte Paard” in Delden, de locatie waar 

we bijna als vanzelfsprekend de ALV hebben ge-

pland. Voorafgaand aan de vergadering genieten 

we van een drankje en verwelkomen de collega’s 

die na ons binnenkomen. Als een buitenstaander dit tafereel zou aanschouwen dan zou die zien dat hier een groep bevlogen ( vak-)

mensen zit waarin allerlei geanimeerde gesprekken gevoerd worden over de meest verschillende onderwerpen maar waarbij ook 

duidelijk is dat al deze gesprekken uitkomen bij een door iedereen gedeelde passie : het onderwijs en met name het onderwijs in de 

lichamelijke opvoeding. Het vak dat nog steeds maatschappelijk onderschat wordt terwijl het juist nu zo enorm belangrijk is in de op-

voeding van jongeren. Hoe lang moet het nog duren voor de vakleerkracht L.O. zijn/haar vaste positie in het P.O. verkregen heeft en 

het vak L.O. een onvervreemdbare en maatschappelijk erkende plaats in het curriculum heeft gekregen?  
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Toelichting financiën 2022 

 
Contributie leden afdeling Twente van de KVLO 
 
De penningmeester stelt voor om de contributie van de afdeling het ko-
mend jaar te handhaven op 12 euro per lid.  

Toelichting financieel overzicht 2022 
• De afdeling staat er financieel gezien goed voor. Dit jaar is er een plus 

te zien in de totale middelen van iets meer  dan 2600 euro. 

• Het afgelopen jaar zijn de Twentedagen weer georganiseerd en is er 
een EHBSO cursus georganiseerd. 

 
Toelichting begroting 2023 
• Totale middelen: vanuit het hoofdbureau is het advies gekomen om 

als reserve ongeveer twee keer de jaarlijkse contributieopbrengst aan 
te houden. Bij grootschalige evenementen als de Twentedagen is het 
ook nodig een ruime reserve aan te houden. Wij voldoen prima aan 
dat advies. 

• Er wordt dit jaar geen EHBSO cursus georganiseerd en die is dan ook 
niet begroot. 

• Er wordt vanaf dit jaar geen jaarboekje meer uitgegeven. Het feit dat 
de namen van de leden niet meer vernoemd mogen worden, een van 
de voornaamste redenen om het jaarboekje uit te geven, heeft ons 
tot die beslissing doen komen. Vanaf dit jaar zal het bestuur proberen 
4 maal per jaar een digitale nieuwsbrief versturen naar de leden. Voor 
het bestuur is het prettig om vaker aan de leden te laten weten wat 
er speelt en waar het bestuur mee bezig is. Het stoppen met het jaar-
boekje en het overgaan naar de digitale nieuwsbrieven bespaart de 
afdeling meer dan 1500 euro. Deze is dus niet meer begroot 

Cor Kuiper 
Penningmeester afd. Twente KVLO 



V.l.n.r.: Erik-Jan Stegeman, Anton Binnenmars (voorzitter KVLO-bestuur)  

Gerné de Jonge, Cor Kuiper, Marcel Verbeek, Jacob Nienhuis,  

Patricia van Alst, Kirsten Keij, Michel Hermans, Marion Kanbier,  

Mehran Eghtesad, Eduard de Roos, Herman Wassenaar.  

Niet op foto, wel in tijdelijke ledenraad: Jan van Buuren, Alexander van der Kooi 

Oproep voor ledenraad KVLO 

Zoals al in de vorige nieuwsbrief is aangegeven gaat de structuur binnen de vereniging KVLO veranderen. In het kader van goed bestuur 

is dit goed en nodig, bovendien wordt het wettelijk verplicht. Met ingang van de laatste algemene ledenvergadering is er al een leden-

raad ingesteld. Voorlopig een tijdelijke die bestaat uit leden van de verschillende afdelingen binnen de KVLO. Taak van deze tijdelijke 

ledenraad is er voor te zorgen dat er per 1 mei een definitieve ledenraad is. Namens de afdeling Twente zit ondergetekende in de tijde-

lijke ledenraad.  

Voor de definitieve ledenraad kan iedereen zich beschikbaar stellen zolang dit lid van de KVLO maar geen lid is van het afdelingsbestuur 

of het hoofdbestuur. Dubbele functies zijn in de nieuwe structuur niet meer toegestaan. 

Binnenkort, of misschien is dat al gebeurd op het moment dat je dit leest, gaat er een uitnodiging naar alle leden van de KVLO met de 

oproep je beschikbaar te stellen voor deze ledenraad. Aan de ledenraad moet het hoofdbestuur verantwoording afleggen voor het ge-

voerde beleid en indien nodig moet het hoofdbestuur ook kunnen sparren met de ledenraad over het te voeren beleid. Neem je plaats 

in deze ledenraad dan kun je dus daadwerkelijk invloed uitoefenen op het te voeren landelijke beleid van de KVLO. Een zeer interessan-

te positie dus, als je het beste met ons vak voor hebt. De ledenraad heeft o a de volgende taken:  

Het vertegenwoordigen van de leden van de KVLO. (De ledenraad is een algemene ledenvergading.) 

Bestuursleden benoemen, schorsen en ontslaan.  

Het jaarplan en de daarop gebaseerde begroting bespreken en goedkeuren 

Het controleren en goedkeuren van de financiële stukken 

Het besluiten tot opstellen en wijzigen van het huishoudelijk reglement. 

Het besluiten tot statutenwijziging. 

Deze besluiten neemt de ledenraad op voorstel van het hoofdbestuur 

Tijdsinvestering die gevraagd wordt is 4 keer per jaar een bijeenkomst, zowel digitaal als fysiek. Per bijeenkomst 4 uur inleestijd en 4 uur 

voor de bijeenkomst zelf.  

De uiteindelijke ledenraad zal bestaan uit 19 leden. 16 leden regionaal bepaald en 3 kwaliteitsleden. Zijn er meer gegadigden dan dat er 

plaatsen zijn in de ledenraad, dan zal een verkiezing plaatsvinden waarbij alle afdelingsleden een stem mogen uitbrengen (alleen op 

leden uit hun eigen regio).  

Mocht je vragen hebben of verduidelijking willen van het bovenstaande dan kun je contact opnemen met Cor Kuiper (06-28198377) of 
via c.kuiper@kvlotwente.nl Ook op de website van de KVLO (www.kvlo.nl) is verdere informatie te vinden.  
 
Cor Kuiper 

mailto:c.kuiper@kvlotwente.nl
http://www.kvlo.nl


Moet de jeugd nog langer geteisterd worden door overgewicht en bewegingsarmoede voor er eindelijk 
bij de “knappe koppen” die hierover mogen beslissen de schellen van de ogen vallen? 

De gesprekken zouden nog steeds doorgegaan zijn als er niet een bericht was gekomen dat we aan tafel 
kunnen. Opnieuw genieten we van een uitstekend diner en opnieuw moet het begin van de vergadering 
uitgesteld worden want bijna traditiegetrouw slagen we er niet in om op de geplande tijd te beginnen 
met de ALV, terwijl diezelfde ALV eigenlijk de reden is om hier bij elkaar te komen…. 

Toch probeert Annemarie H als voorzitter de schade te beperken en waagt zij om 20.25 een poging om 
de vergadering te starten. En juist op dat moment worden de desserts binnengebracht en wordt de 
aandacht weer afgeleid : de gesprekken gaan weer door ( ooit een L.O.-er meegemaakt die in een groep 
collega’s blijft zwijgen…??) en de voortreffelijke spijzen zorgen er weer voor dat Annemarie nog even 
geduld moet hebben. 

Om 20.40 doet Annemarie een 2e poging en deze keer heeft zij succes. Zij opent de vergadering met 
een verwijzing naar een lezing van prof. dr. Gabriël Antonio die haar intens heeft geboeid en die als 
onderwerp de kwaliteit van het contact had. Zij hoopt deze sfeer vanavond en tijdens de komende 
Twentedagen opnieuw te mogen beleven. 

Er zijn enkele berichten van verhindering gekomen o.a. van Gerard die tijdens deze vergadering hoor-
baar afwezig is. 

Wel aanwezig zijn vanavond ( in volstrekt willekeurige volgorde ) : Doortje, Vera, Bennie, Cor, René, 
Menny, Eric, Patrik, Erik, Paul, Saskia, Dorethy, Herman, Annemarie O en Leo. 

Als de presentielijst is rondgegaan vraagt Annemarie H enige ogenblikken van stilte voor de dit jaar 
overleden collega’s. 

 

Mededelingen. 

Het verslag van de kascommissie is ontvangen. Hierover later meer.  

Patrik heeft een onderwerp voor de Rondvraag. 

Er is bericht van het HB gekomen met de aankondiging dat de voorzitter van de KVLO zal aftreden. Voor 
ons als afdelingsbestuur is het moeilijk om zicht te krijgen op alle motieven die hierbij een rol spelen. 
Wij beperken ons tot de constatering dat er in het HB een vacature is voor een voorzitter en 2 vacatures 
voor bestuursleden. 

Cor gaat iets dieper op de materie in : tijdens de vergadering waarbij Cor als afgevaardigde van het af-
delingsbestuur aanwezig was, heeft de voorzitter van de KVLO ( Stella Salden ) gesproken over een 
nieuwe structuur waarin het HB en het bureau van de KVLO beide een plaats hebben. Zij zegt zich ver-
gist te hebben in de huidige structuur en de consequenties daarvan. Vaak komt het voor dat het HB 
aangesproken wordt terwijl het een zaak betreft die bij het Bureau thuishoort. 

Het HB legt in de huidige structuur verantwoording af aan de afdelingen en men wil dat verande-
ren .Plan is om een ledenraad in het leven te roepen waaraan het HB verantwoording zal gaan afleggen. 
Dit betekent dat er een extra bestuurslaag in het leven geroepen wordt terwijl ( volgens Cor ) juist het 
directe contact tussen afdeling en HB c.q. Bureau zo waardevol is. 

In de komende tijd probeert men in Zeist tot een besluit te komen en het effect daarvan zal o.a. zijn dat 
de statuten en het huishoudelijk reglement van de KVLO herschreven moeten worden. Het HB wil hier-
mee voorkomen dat irritaties zoals die zijn opgetreden in de toekomst weer zullen optreden. Er werden 
bijvoorbeeld door de afdelingen veel vragen gesteld aan het HB terwijl het Bureau hiervoor de aange-
wezen gesprekspartner is. 

Dorethy : Het moet toch mogelijk zijn om duidelijk te maken hoe afdelingen in voorkomende gevallen 
dienen te handelen? 

Annemarie H : Wij hebben ons als afdeling niet bezondigd aan zulke miscommunicatie. Zou het creëren 
van een tussenlaag de oplossing voor deze problemen zijn? 

Leden van de te formeren ledenraad mogen geen bestuurslid zijn van een afdeling. Waar blijft dan de 
korte lijn tussen afdeling en Bureau? Hierover wordt meer duidelijkheid van het HB gevraagd. 

Herman : In de vroegere structuur van de KVLO had Truus v.d.G. een plaats in het HB en ook een functie 
op het Bureau. In feite dus 2 conflicterende posities. Er zou een herstructurering moeten komen waar-
bij het directe contact tussen afdeling en HB / Bureau gegarandeerd moet zijn. Probleem hierbij is de 
positie van Peter  Snijders-Blok die te veel weet ( te veel capaciteiten heeft? ).  



Het advies van een commissie ( van o.a. ereleden ) aan het HB was om in een overleg tussen HB en Pe-
ter tot een oplossing te komen. Het HB heeft de beslissing hierin overgelaten aan de vergadering met 
de afdelingen. Peter heeft aangegeven terug te treden op voorwaarde dat er een externe commissie 
ingeschakeld wordt om dit conflict op te lossen. 

Cor : het HB wil voorkomen dat een dergelijke situatie zich nogmaals voordoet en wil de structuur en de 
cultuur van de KVLO veranderen. 

Dorethy : Waar is de transparantie naar de afdelingen? 

Cor : Ik weet in dezen ook te weinig om in een stemming een verantwoorde positie in te kunnen ne-
men. Op dit moment is het probleem niet opgelost. 

Annemarie H : Het heeft er nu alle schijn van dat er welles-nietes spelletjes worden gespeeld en dat 
weerhoudt mij er persoonlijk al van om in een commissie te willen gaan zitten die een profielschets van 
de nieuwe voorzitter van de KVLO zou moeten schrijven. 

Herman : ER wordt op een slinkse manier gewerkt. Er wordt onrechtvaardig gehandeld. Als er geen op-
lossing komt dan is praten over een andere structuur en cultuur van de KVLO niet mogelijk. 

Een probleem dat zijn oorsprong heeft in het verleden is de positie van de AGOV die als zelfstandig li-
chaam is opgericht en erkend binnen de KVLO. 

Wij kunnen als afdeling geen positie innemen omdat we te weinig kennis/informatie hebben. 

Cor vraagt zich af wat het effect zal zijn van een tussenlaag tussen HB/Bureau en de afdelingen. 

Annemarie H sluit de discussie : op dit moment hebben wij de oplossing niet voorhanden. 

 

Notulen ALV 2021. 

Bennie Nordkamp wijst erop dat in deze notulen zijn naam is verbasterd tot “Bennie Nordman” . Uw 
notulant bezweert dat hij geen enkele overeenkomst tussen onze gewaardeerde collega en de ( in een 
enkel jaargetijde ) eveneens gewaardeerde boom heeft willen suggereren! Mijn oprechte verontschul-
diging voor deze omissie. 

Doortje is blij dat zij het papierenexemplaar van het jaarboekje heeft gekregen. Er is voor de opzet ge-
kozen om per lid te kunnen beslissen over het ontvangen van het boekje in digitale dan wel papieren 
vorm om verspilling van papier tegen te gaan. 

Paul : ieder dient als lid ook zelf actie te ondernemen om (  digitaal ) geïnformeerd te blijven. 

Annemarie H : Ter informatie : het Sportbedrijf Borne valt nu onder Sportbedrijf Hardenberg. 

Verdere opmerkingen m.b.t. de notulen blijven achterwege met uitzondering van de opmerking dat de 
notulen “lezenswaardig” zijn. ( waarvoor dank. ). 

 

Jaarverslag. 

Hier worden geen vragen over gesteld. 

Herman geeft terecht aan dat achter de namen van Otto en Harm ook een kruisje ( overleden ) dient te 
staan. 

 

Financieel overzicht. 

Cor : Door de coronaproblemen is er op financieel gebied niets gebeurd. De kascommissie was dit keer 
dus snel klaar. 

Bij de toelichting achter in het boekje staat “Toelichting begroting 2021” maar dit dient te zijn : 
“Toelichting begroting 2022”. 

I.v.m. de Twentedagen is het toegestaan om een buffer aan te houden. 

René : Wordt de cursus EHBSO betaald door de afdeling?  

Cor : Nee, de deelnemers aan deze cursus betalen hem zelf. Slechts de catering wordt door de afdeling 
verzorgd. 

Tijdens de komende Twentedagen zal Cor nogmaals de aandacht vestigen op deze cursus.  



Kascommissie. 

Erik bevestigt dat door de kascommissie décharge is verleend. De nieuwe kascommissie wordt gevormd 
door Doortje en Herman Ter Riet o.g. Scholten. Reserve : Menny. 

Paul wijst er nogmaals op dat de leden van de afdeling individueel aan kunnen geven of zij het boekje 
digitaal of op papier willen ontvangen. Bij de keuze voor het papieren exemplaar zijn de portokosten de 
grootste kostenpost. Cor : Ik vind het jammer van deze kosten. 

Herman : Bij de golfclub heeft men een manier gevonden om de leden toegang te kunnen verlenen tot 
de gegevens van de medeleden. Hiervoor wordt een speciale inlogcode gebruikt. Zou zo’n constructie 
voor ons ook mogelijk zijn? De leden die hun persoonlijke gegevens niet toegankelijk of niet opgeno-
men willen hebben, kunnen dit kenbaar maken. 

Annemarie H : We zullen dit in het bestuur opnieuw aan de orde stellen waarbij de vraag speelt welk 
belang het zwaarst weegt. 

Paul : Het zicht hebben op adres- en telefoongegevens is wel erg makkelijk. 

Saskia : Dan alleen voor degenen die akkoord gaan met het opnemen van deze gegevens. 

Annemarie H : Hierin heeft iedereen evenveel recht van spreken. We willen niemand ongewild passe-
ren. 

Doortje : Is dit via het evaluatieformulier van de Twentedagen aan de orde te stellen? 

Paul : Je bereikt dan nog niet iedereen en lang niet iedereen reageert op digitale informatie. 

Afdelingscontributie. 

Cor : Deze is en blijft 12 Euro. De vergadering kan hiermee instemmen. 

Patrik : Verhoog de contributie als de kosten voor het boekje dit nodig maken. 

Volgens Cor is dit niet nodig. 

 

Bestuurssamenstelling. 

Cor en Annemarie O zijn aftredend en gaan een nieuwe periode in waarbij Cor de vrijheid neemt om 
het per jaar te bekijken. 
 

Rondvraag. 

Patrik vraagt zich af aan welke voorwaarden je moet voldoen om “jubilaris” te mogen zijn.  

Annemarie O : Bij 50- en 60-jarig lidmaatschap. 

Dorethy : En bij 10-jarig bestuurslidmaatschap. 

Annemarie O : Als je al een speldje hebt, krijg je nu 2 waardebonnen van een bedrijf dat zich richt op 
recycling van gymnastiekmaterialen. 

Om 21.45 uur sluit Annemarie H de vergadering en bedankt iedereen voor haar/zijn aanwezigheid. 

 

Naar eer en geweten opgetekend, 

Groet, 

Leo. 

 

P.S. 

De structuur van de KVLO veranderen door het formeren van een ledenraad is mogelijk. Over de zin of 
onzin van zo’n besluit laat ik me niet uit. Maar de cultuur veranderen is geen zaak van een enkel be-
stuursbesluit, cultuur is namelijk een door de jaren heen gegroeide wijze van omgaan met elkaar. Dit 
met een enkele hamerslag te willen veranderen is naar mijn mening tamelijk pretentieus….. 


