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-Kijk ook op onze website www.gvfdo.nl voor meer informatie.  
-Laat weten of u aanwezig kunt zijn of verhinderd bent via een mail aan info@gvfdo.nl 

 
Uitnodiging 

 
tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van 

Gymnastiekvereniging F.D.O. 
 
Datum:  Woensdag 5 juli 2017 
Tijd:   20.15 – 22:00 (inloop vanaf 20h00) 
Plaats:  Caland Sportcentrum,  

Eliza van Calcarstraat 2 1068 RR Amsterdam 
 
Agenda: 
 

1. Opening 
2. Ingekomen stukken 
3. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering (ALV) 2016 
4. Financieel verslag 2016 (penningmeester) 
5. Verslag kascontrolecommissie 
6. Verhoging van de contributie van € 140,- naar € 150,- per jaar  
7. Bezetting bestuur, vrijwilligers, verkiezing nieuwe bestuursleden 
8. Jubilarissen  
9. Wat verder ter tafel komt 

 
Praat en beslis mee om FDO fit te houden!  
 
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.  
 
Bij voorbaat dank, 
 
Het bestuur van Gymnastiekvereniging FDO 
 
Bijlage: Toelichting leden en contributie, bestuur, vrijwilligers, ALV 
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BIJLAGE: 
 
Leden en Contributie: 
 

Het ledenaantal van FDO bedroeg aan het eind van 2016 ruim 400 leden. Dat is een kleine 
stijging  t.o.v. 2015, maar over de laatste 5 jaren zijn we stabiel. In totaal hebben we zo’n 35 
lesuren/groepen per week, voor peuters vanaf 1 jaar tot senioren boven de 80 jaar. De groepen zijn 
ongeveer gelijk verdeeld over Nieuw West en Zuid Oost.  

Dankzij een ruime reserve is onze vereniging is op dit moment nog financieel gezond, maar 
het resultaat over 2016 was ruim € €11000,- negatief. Dit komt deels doordat de verhoging van de 
huurprijzen voor de gymzalen in 2015 nog niet is doorberekend in de contributie, deels doordat de 
personeelskosten hoger zijn uitgevallen dan verwacht, en deels doordat de opbrengst van de Grote 
Club Actie 2016 pas in 2017 is ontvangen.  

Om de gestegen kosten in de toekomst te kunnen dragen, is het nodig om de contributie te 
verhogen. Het bestuur stelt daarom voor om de contributie met ingang van 1 oktober 2017 te 
verhogen van € 140,- naar € 150,- per jaar. Tevens zal dan de contributie niet meer in 4 gelijke 
termijnen worden geïncasseerd, maar in termijnen van € 42,- per kwartaal in het 1e, 2e en 4e 
kwartaal, en € 24,- in het 3e kwartaal. Dit geeft een betere afspiegeling van de kosten en het aantal 
lessen per kwartaal. 
 
 
Bestuur en (her)verkiezing van bestuursleden 
 
Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:  

 
functie naam Jaar van aantreden Jaar van aftreden 
voorzitter Arni Roeland 2014 2018 
Secretaris Dutcha Smith 2016 2019 
Penningmeester Peter Verhoeve 2011 2017 (herkiesbaar) 
Bestuurslid technische zaken Pieter Zwart 2014 2018 
Algemeen bestuurslid Estrella Gomez 2016 2019 

 
In deze lijst is, voor het eerst sinds jaren,  ook een rooster van aftreden opgenomen. Volgens 

de statuten moet elk jaar  minstens één bestuurslid aftreden, zodat een gezonde roulatie van en 
vernieuwing van bestuursleden mogelijk is. Dit jaar zal de penningmeester (Peter Verhoeve) 
aftreden, met de aantekening dat hij zich herkiesbaar stelt voor deze functie. Onze secretaris, 
mevrouw Smith, heeft door omstandigheden weinig tijd kunnen vrijmaken voor FDO. We zijn 
daarom blij dat dhr. B. Kristel bereid is om toe te treden tot het bestuur, in eerste instantie als 
algemeen bestuurslid. In afwezigheid van andere kandidaten vraagt het bestuur de ALV om de 
(her)benoeming tot bestuurslid van de heren Verhoeve en Kristel goed te keuren.  

Met een bestuur van 5-6 leden kunnen we de taken nu beter verdelen en is er ook tijd om 
samen iets meer te doen aan verdere ontwikkeling van de vereniging. We overleggen ongeveer 6 
keer per jaar.  Hoewel er dus nu geen acute nood is, zijn leden altijd welkom om mee te denken en 
helpen en zich eventueel te oriënteren of kandidaat te stellen voor een toekomstige toetreding tot het 
bestuur.  

Heeft u interesse, suggesties of vragen, stuurt u dan een reactie per mail aan info@gvfdo.nl. 
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Vrijwilligers 
 
We hebben gelukkig al heel wat vrijwilligers in de vereniging. Voor het secretariaat worden we nog 
altijd ondersteund door Margo van der Pauw die ook de website bijhoudt, en Estrella Gomez-Perez 
die nieuwsbrieven maakt en de Facebook pagina bijhoudt. Daarnaast is Margreet Nugteren nog 
steeds erg actief om FDO in stadsdeel ZuidOost sterk te houden en we hebben al enkele jaren de 
ondersteuning van combinatiefunctionarissen van Sportservice Amsterdam in stadsdeel ZuidOost 
(Fiona van Diepen en Yossef Bouzdouden) en in Nieuw-West (Paul Verheul).  
Verder zijn er ouders die wekelijks helpen bij lessen en mensen die op de sportmarkten staan. Er is 
een kampcommissie die twee keer per jaar een kamp voor de jeugdleden organiseert, inmiddels al 
zo’n 80 keer! En natuurlijk onze juryleden die het mogelijk maken dat onze jeugdleden aan 
wedstrijden meedoen. We zijn hen allemaal zeer dankbaar! 
 
Toch zoeken we altijd nog meer vrijwilligers bij bovenstaande en andere klussen zoals: 
- 1 x per jaar: 

o Organisatie van de clubkampioenschappen in samenwerking met de trainersstaf, vraagt 
aan voorbereiding en uitvoering totaal 2-3 dagen:  

o Bemensing kraam op de sportmarkt Osdorp/ZuidOost, vergt enkele uren tot 1 dag  
o Ondersteuning Grote Club Actie, vraagt aan uitvoering enkele dagdelen  

- 2-4 x per jaar 
o Bijwonen van vergaderingen van het stadsdeel of de verhuurder van accommodatie(s), 

vraagt aan deelname en opvolging ca. 4 dagdelen 
- ± 6x per jaar,  

o Promotie, bijv. berichtje plaatsen in kranten en op externe websites, flyers verzorgen. Dit 
vraagt per keer een aantal uur.  

o Ondersteuning wedstrijdsecretariaat, trainers assisteren bij selectie, uitnodiging en 
aanmelding leden voor turnwedstrijden. Dit kost per wedstrijd gemiddeld 1 dag. 

o Juryleden: een paar zondagen per jaar jureren tijdens wedstrijden. Een belangrijk 
knelpunt blijft het aantal juryleden. Als de kinderen aan een wedstrijd mee willen doen, 
moet FDO ook juryleden leveren. Dat lukt soms niet en dus zoeken we nieuwe juryleden! 
Vooraf wordt via een korte cursus (6 avonden) de vereiste kennis bijgebracht  

- incidenteel  
o coördinatie inkoop en verkoop gymkleding   
 

Uw hulp wordt erg op prijs gesteld, vele handen maken licht werk! 
 
Jubilarissen 
 
In 2017 is dhr. P. Zwart 50 jaar lid van FDO, en mevrouw R. Koole-Takkenberg is 45 jaar lid. 
 
50-jarig bestaan van FDO in 2017 
 
In 2017 bestaat FDO 50 jaar! Dat willen we uiteraard niet ongemerkt voorbij laten gaan, maar 
concrete plannen zijn er nog niet. De bedoeling is dat het in de eerste plaats voor onze huidige leden 
een leuk evenement wordt, en daarom willen we u hierbij vast oproepen om uw ideeën voor de 
viering van dit jubileum met ons te delen. 
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ALV 
  
Vanaf de oprichting van FDO is de algemene ledenvergadering (ALV) het hoogste besluitvormende 
orgaan: alle leden zijn hier welkom en hebben stemrecht om mee te beslissen over het beleid van de 
vereniging. Het bestuur legt verantwoording af aan de ALV. 
De opkomst bij de algemene ledenvergaderingen van FDO is echter al heel lang zeer laag. Een 
specifieke groep leden komt gelukkig altijd, de andere groepen (leden) zijn niet vertegenwoordigd. 
Dit betekent dat de ledenvertegenwoordiging slecht functioneert. 
Sinds kort hebben we voor een aantal groepen ‘contactouders’, die het contact tussen bestuur en de 
groepen kunnen onderhouden. Het afvaardigen van een contactouder van uw groep naar de 
ALV zou al een goede stap zijn om de ledenvertegenwoordiging te verbeteren! 
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