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CONCEPTVERSLAG VAN 
DE ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 
WOENSDAG 24 JUNI 2020, 20:00 UUR 

 
 
Aanwezig: 
Hanneke Bosch, Wim Brinkhorst, Janet van Gisbergen, Guido van Haren, Marjolie Hetharia, Ronald 
Hetharia, Annie Hoofwerf, Geertje Jacobs, Cas Jansen, Eugene Jansen, Marcel Jansen, Ruus Jansen, 
Sabrina Kalisvaart, Mark Krähe, Inge Lagerweij, Marijke Nieuwenhuis, Bep van Ochten, Wim Odink, 
Gert Jan Poppink, René Robberegt, Leny Rouma, Tosca van Schalm, Anneke Schippers, Liesbeth 
Schlichting, Ans Timmans, Jan Vinke, Margriet van de Vooren, Frery Wabeke-Hein, Imsook Yoo 
Magda Korteweg, Dores Lignac, Niels van Vogelpoel, Michiel van Weele 
Toehoorder: Erik van Esterik 
Notulisten: Daphne Deurloo en Hanneke Robberegt 
 
1. Opening 

Om 20:05 heet de voorzitter van de coordinatiegroep (CG), Magda Kortwerg (MK), alle 
aanwezigen welkom, waaronder toehoorder Erik van Esterik. Zij meldt dat Ada van Dis ernstig 
ziek is. Update na ALV: Een dag later, op 25 juni 2020, is Ada vier dagen voor haar 79e 
verjaardag overleden. 

2.  Verslag ALV d.d. 21 mei 2019 
Cas Jansen (CJ), p. 3, punt 9 (Begroting 2020): Zijn alle gefiatteerde uitgaven inmiddels 
gedaan? Ruud Jansen (RJ): Ja. De notulen worden vervolgens vastgesteld. 

3.  Ingekomen stukken: 
Er zijn geen ingekomen stukken 

4.  Jaarverslag 2019:  
Geen vragen of opmerkingen. MK meldt dat het jaarverslag vereenvoudigd is t.o.v. de versie 
van 2018 

5.  Financieel verslag 2019 
p. 7 
CJ: Er staat 164.000 euro op de balans, wat zal hiermee gebeuren?  
RJ: Twee onderhoudsvoorzieningen: groot onderhoud (112.00 euro gebaseerd op het 
Meerjaren Onderhoudesplan (MOP) deels gereserveerd voor de vervanging van de ketels (na 
2023) en eigen onderhoud voor klein onderhoud. Daarnaast staat er 50.000 op de rekening 
van de bazaropbrengsten. 
MK: Schulden zullen de komende jaren ras afnemen vanwege het aflopen van de hypotheek. 
p. 8 
Tosca van Schalm (TvS): Wat zijn jeugdactiviteiten? Hanneke Robberegt: Tekenenen en 
schilderen voor kinderen 
Janet van Gisbergen (JvG): Ik hoor zo vaak over bezuinigingen maar zie die niet terug in dit 
verslag. MK: Laatste bezuiniging was in 2018 en volgende bezuiniging zal in 2020 zijn. 
p. 10 
Jan Vinke (JV): Wat is de boosdoener dat energierekening niet verder verminderd is? RJ: 
Gasverbruik is moeilijk naar beneden te krijgen terwijl gasprijs is gestegen. Dubbelglas en 
spauwmuurisolatie vertaalt zich niet in vermindering van de gasrekening. Keukengasverbruik 
is door intensiever gebruik van de keuken toegenomen. Er is het plan om bij een 
keukenactiviteit het gasverbruik te meten. De keuken heeft grote pitten die lang aanstaan. Er 
kan geen onderscheid gemaakt worden tussen gasverbruik voor keuken en verwarming.  
Opbrengst zonnepanelen minder door warmte naast zon. Combinatie van zon en wind geeft 
een betere opbrengst. MvW: Gas stond begin 2019 nog niet goed ingesteld. 
p. 11: 
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JV merkt overschrijding budget kindervakantieweek op. MK: Klopt, minimaal 2.000 euro 
Aan de coördinatiegroep wordt decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid 

6.  Bezuinigingsvoorstellen 2021 
Inleiding door MK: WVT stond voor een voldongen feit van gemeentelijke bezuinigingen. Bij 
het opstellen van het bezuiningsvoorstel stond het voortbestaan van de vereniging voorop. 
Door de hoogte van de opgelegde bezuiniging is er geen andere optie dan te bezuinigen op 
personeelskosten. De huidige opbouw van het personeel bestaat uit grote contracten en 
weinig tot geen inzet van tijdelijk personeel. Het WVT-programma kent daarentegen 
piekmomenten tijdens evenementen 
Voor de nieuwe opbouw van het personeelsbeleid is gekeken naar de rollen die nodig zijn 
voor WVT, niet naar de personen. Alle vier de rollen blijven nodig (sociaal cultureel werker, 
beheerder, schoonmaak en directeur). Voor de continuiteit van de organisatie van de 
vereniging is de rol van de directeur het grootst. Er is ruimte in het plan voor suggesties van 
de leden. 
MvW neem de voorzittersrol over. Hij start met het inventariseren wie van de leden graag 
spreektijd wil. 
Sabrina Kalisvaart (SK): 
- Hoeveel zou het uitbesteden van de schoonmaak opleveren? MK: 12.00 euro extra naast de 
bezuiniging op het aantal uren. 
- Er is een verschil in het aantal uren dat de verschillende functies gekort worden. De duurste 
kracht levert het minste aantal uren in waardoor andere krachten meer uren moeten 
inleveren. Als vrijwilligers belangrijk zijn waarom moet de sociaal cultureel werker dan acht 
uur inleveren? MK bevestigt dit, maar het aantal uren is gebaseerd op wat WVT nodig heeft 
binnen de verschillende functies. 
Gert-Jan Poppink (GJP): 
- Had dezelfde vragen als SK en daarnaast de vraag wat wordt bedoeld met de verwachting 

dat er uitwisselbaarheid zal zijn tussen functies. MK: de functies zijn niet uitwisselbaar, 
maar wel taken onderling.  

TvS: Past het bij het karakter van WVT dat personeel gevraagd wordt uren en salaris in te 
leveren? MvW: dit is noodgedwongen door de opgelegde bezuinigingen. MK: CG heeft 
(overbruggings)tijd aan de gemeente gevraagd, maar gemeente wilde bezuinigingen gelijk 
doorgevoerd zien. 
CJ: Wat staat er in de cao over het inleveren van uren als een personeelslid hiermee niet 
akkoord gaat? RJ: In de cao staat beschreven aan welke voorwaarden de werkgever moet 
voldoen bij ontslagprocedures. MK: De consequenties van de keuzes zullen met alle 
individuele personeelsleden besproken worden.  
CJ: Als medewerker akkoord gaat met kleinere aanstelling, zal hij over de ingeleverde uren 
geen WW-uitkering ontavangen als deze persoon later alsnog zijn baan kwijtraakt.  
MvW: CG heeft getracht een robuust bezuinigingsvoorstel bij de gemeente in te leveren dat 
de gemeente vertrouwen geeft zodat WVT kan voortbestaan. Er zijn geen reserves voor 
riante vergoedingen, mogelijk kan de gemeente daarin bijdragen. 
JvG: Per week is er 8 uur begroot voor incidentele inzet op piekmomenten. Zou een vast 
personeelslid deze uren er voor deze werkaamheden bij kunnen krijgen? Niels van Vogelpoel 
(NvV): Bij de opbouw van veele evenementen heb je meerdere mensen gedurende een paar 
dagen nodig. MK: Goede vraag om aan de personeelsleden te stellen of zij interesse hebben 
in die 8 uur ter flexibele invulling. 
SK: De beheerder zal vijf dagen per week part-time aanwezig zijn. Hoe moet deze persoon 
salaris aanvullen? MK: Urenvoor de beheerder zijn bepaald op basis van de taken in het 
weekprogramma.  
JV: Taken van de beheerder zijn uitgebreider dan reparaties en aanwezigheid bij openen en 
sluiten gebouw.  
CJ: Bij bridge zijn deelnemers zelf tafels gaan klaar zetten. MvW: Voor het starten/opruimen 



 3 

van andere activiteiten heb je wel degelijk beheeder nodig. 
JV: Wat mankeert er aan de uitstraling van WVT dat er niet meer vrijwilligers komen? Bij het 
Repair Café komen mensen die al heel lang in de gemeente De Bilt wonen maar WVT niet 
kennen. Wat doet WVT hieraan? MK: De maatschappij is veranderd, meeste mensen werken, 
doen vrijwilligerswerk op school. Er zijn daarom minder vrijwilligers beschikbaar. 
JV: Er zijn ook minder oudere vrijwilligers.  
SK: De vraag is waar vinden we die vrijwilligers en wat willen die vijwilligers. 
RJ: WVT heeft geen imagoprobleem. Het Repair Café staat elke keer in De Vierklank 
Mark Krähe (MKr): Als mensen WVT niet kennen heeft WVT ook geen slecht imago, maar 
promotie kan beter onder andere via social media. Met meer leden waren de bezuinigingen 
(door meer contributies) makkelijker op te vangen geweest. 
SK: Vrijwilligers aantrekken/ondersteunen is een belangrijke taak van WVT. Hoe is dit te 
rijmen met minder uren voor de sociaal cultureel werker? MK: De focus van deze functie zal 
komen te liggen bij het werven en ondersteunen van de vrijwilligers dat dan ten koste zal 
moeten gaan van andere taken. Bestande vrijwilligers kunnen sociaal cultureel werker 
mogelijk ondersteunen. Overigens zeg ik niet dat een mooi plan is. 
TvS: Waarom werft WVT niet meer? WVT is meer dan zij nu laat zien. 
Wim Brinkhorst: Naast aandacht voor het werven van vrijwilligers moet er ook aandacht zijn 
voor bestaande vrijwilligers. MvW: Dit vereist vrijwilligerscoördinatie. 
Liesbeth Schlichting (LS): In hoeverre zijn de bezuinigingen het gevolg van de coronacrisis? 
MK: De gevolgen van de coronacrisis kunnen we nog niet overzien, maar hebben we wel in 
ons achterhoofd gehouden als iets dat er nog bijkomt. 
CJ: Gedorven inkomsten t.g.v. coronacrisis kunnen wel geschat worden. Daarnaast merkt hij 
op dat het aan vrijwilligers (210) hoog is t.o.v. het aantal donateurs (leden). Zou de 
vrijwilligersbank nog meer vrijwilligers kunnen opleveren? MK: Advertenties in de 
vacaturebank noch aanwezigheid op vrijwilligersbeurs leverden reacties op. 
MKr: ik geef les op het veldje tegenover het gemeentehuis. Volgende week een artikel in de 
Vierklank. Er zou een lijst moeten zijn van vrijwilligers die incidenteel opgeroepen kunnen 
worden. RJ: Dit deed Ada voorheen.  
Greetje: Waarom worden de programmaboekjes en De Prikkel niet meer huis-aan-huis 
verspreid? MvW: Veel huishoudens hebben een nee-nee sticker. RJ: 60% van de leden 
ontvangt de post digitaal wat de exploitatiekosten vermindert. 
Ans: Niet iedereen heeft Facebook of een computer MvW: Het wel of niet huis-aan-huis 
verspreiden is een afweging die gemaakt moet worden bij de besteding van het 
promotiebudget MKr: Flyer voor de bazar is wel huis-aan-huis bezorgd. 
 
JV: In de nieuwsbrief stond niet hoe de toiletten gefinancierd zijn. RJ: Inderdaad belangrijk 
om leden te informeren over de besteding van de opbrengst van de bazar en de bestedingen 
groot onderhoud. 

 
 Er wordt overgegaaan op hoofdelijke stemming over het bezuinigingsvoorstel: 

36 aanwezingen, waaronder directeur (RJ) en toehoorder (stemmen beide niet mee) = 34 
19 vóór (bij handopsteking), 15 geen hand omhoog (tegen of onthouding) 
Het bezuinigingsvoorstel is aangenomen. 
 
JvG: Wie betaalt de salarissen van de vaste medewerkers (in dienst van de vereniging): MK: 
deze worden betaald uit de subsidie van de gemeente.  
CJ: Wie betaalt de kosten van ontslag? RJ: Dit zal betaald worden uit het lumpsumbudget en 
WVT heeft hiervoor een eenmalige bijdrage aan de gemeente gevraagd. Update na ALV: Deze 
aanvraag is na de ALV afgeween. 

7.  Vaststelling contributies, activiteitenbijdragen, buffet en zaalhuur 2021: 
MK: Vast agendapunt, maar dit jaar geen verhogingen vanwege verhogingen vorig jaar. 
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Mogelijk wel verhogingen in 2022 
JvG: Waarom vanwege de coronacrisis geen verhoging van de contributie? Daphne Deurloo: 
Veel leden nemen deel aan activiteiten. Aan deze leden hebben wij gevraagd voor deze 
activiteit te betalen terwijl door de coronacrisis de activiteiten stil gelegd zijn.  

8.  Werkplan 2021  
Geen aanpassingen t.o.v. 2020. 

9.  Begroting 2021  
MK: De begroting zal worden aangepast n.a.v. de besluiten van deze avond. 
p. 1 
CJ: Wat wordt bedoeld met onttrekkingen uit reserve op de jaarrekening? RJ: voorziening 
groot onderhoud in het MOP is in samenspraak met de gemeente vastgesteld. Bij andere 
aanpassingen van moet de gemeente toestemming geven. 
SK: MK: bedrag is voor wat het maximaal zou kunnen zijn 
Ronald Hetharia: transitiekosten: niet alleen vergoeding ook begeleiding naar ander werk 
JV: Waarvoor zijn de juridische kosten? MK: we verwachten dat personeel niet gelukkig zal 
met de plannen  

10.  Beleid rondom bazarrekening; bestemming opbengst bazar 2020.  
MK: Dit jaar geen bazar in oude vorm. Er is het plan om de opbrengst van de bazar onder te 
brengen in een Stichting Vrienden van WVT zodat de gemeente hier geen aanspraak op kan 
maken. Omdat er nog geen plan voor de ALV klaar lag kan nu alleen de stemming gepeild 
worden. 
Overwegingen: Leden van WVT en een afgevaardgde van de CG zullen zitting nemen in de 
Stichting. 
Inge Lagerweij: gemeente heeft potje voor het oprichten van stichtingen (maar stichting is 
'tegen' de gemeente)  
Margriet van de Vooren: Vrienden van WVT is voorbeeld van met de tijd meegaan. Mensen 
die WVT een warm hart toe dragen maar geen lid willen worden 
MK: geen bezwaren, plan zal verder worden uitgewerkt 
JvG: Bezoekers willen graag de concrete bestemming van de opbrengst van de boekenbeurs 
en bazar weten. Is het een idee om deze keer te kiezen voor de financiele kosten t.g.v. de 
coronacrisis? TvS: Er wordt altijd aangegeven dat de opbrengst ten goede zal komen aan de 
vereniging.  
CJ: Kan bazargeld worden gebruikt voor onderhoud? RJ: onderhoud gebouw in MOP 
geoormerkt. Vouwwand staat nu op planning terwijl die nog goed is en we vele andere 
kosten hebben. Dit is waarom WVT lumpsumfinanciering aangevraagd heeft. Het bazargeld 
wil WVT niet voor onderhoud zoals vermeld in de MOP gebruiken. 
Imsook Yoo (IY): Gaat KUEP door? NvV: Plannen voor KUPE liggen klaar bij WVT, maar de 
uitvoering zal afhankelijk van de besluiten van de regering 
 
CJ: Wordt de aankomende KUEP de bijdrage van de deelnemende kunstenaars verhoogd? 
MK: Ja, per ingang van de eerstvolgende editie van 35 naar 50 euro.  

11. Samenstelling Coördinatiegroep 
MK neemt afscheid als voorzitter van de CG met een bos bloemen en applaus. De 
voorzitterrol blijft nog even vacant en zal nu bij toerbeurt vervuld worden.  
Er zullen bij de eerstvolgende bijeenkomst van de CG twee aspirantleden starten. Er wordt 
verde en naar extra aspirant CG-leden gezocht worden. 

12. Rondvraag 
JV: compliment voor het heldere en duidelijke jaarverslag. Jammer dat MK vertrekt. 
IY: Is bijstelling van het bezuiningsplan mogelijk? MvW: Dit plan is op 8 juni (onder 
voorbehoud van deze ALV) ingediend bij de gemeente en zal leidend zijn voor de komende 
jaren 
CJ bedanktt de CG voor alle inspanningen 
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LS roept leden op om samen met haar geld te werven voor WVT. CJ en Geertje Jacobs 
beantwoorden deze oproep. 

13. Sluiting  
Om 22:08 bedankt MvW alle mensen die gekomen zijn naar deze belangrijke ALV. 

 


