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1 juli 2021 ALV 2021 

 
Aanwezig:  Peter Jacobs, Peter Nacken, Jan Driessen, Cor Groen, Liane Drijver, 
Johan Rozenbrand, Ivo van Zandvoort, Jeroen Vermolen, Corné Brok, Theo Schafrat, 
Reint Martens (voorzitter), Cesar Chang Chang (Penningmeester), Ton Ditewig 
(algemeen bestuurslid) en Godelieve vd Laar(secretaris) 
 

• Opening  Reint heet iedereen welkom. 
 

• Ingekomen stukken Geen 
 

• Notulen ALV 2020 Niemand heeft opmerkingen, notulen is vastgesteld. 
 

• Activiteiten In 2020 zijn niet veel activiteiten geweest i.v.m. corona. De 
openingsborrel van het seizoen 2020/2021 bij het Wasven was heel geslaagd. Er is 
nog steeds een vacature Activiteiten bestuurslid. De wandeling die gepland stond in 
najaar van 2020 wordt verschoven naar het najaar 2021. 
 

• Ledenontwikkeling Sporttaken 2020-2021 Ten opzicht van de ALV 2020 zijn er 
nu 10 sportende leden minder. Ondersteunende leden is gelijk gebleven. De 
sporttakvertegenwoordigers gaan contact opnemen met de gestopte leden om de 
reden te achterhalen. 
 

• Rondje Kouros  
 
Conditietraining Een aantal leden zijn gestopt vanwege Corona. Kees de oude 
trainer is gestopt en de lessen worden sinds kort gegeven in de gymzaal aan de 
Don Boscostraat met een nieuwe trainer. Sinds een aantal weken is de training 
weer begonnen met een nieuwe trainer. Totaal zijn er 17 leden. 
 
Stijldansen 2 paren zijn afgevallen. Totaal nu 19 deelnemers. De dansgroepen zijn 
van 2 naar 1 gegaan vanwege de kosten. Op 9 juli wordt er opgestart met 
herhalingslessen en 10 september gaat het nieuwe seizoen weer beginnen. Op 
dezelfde locatie en met 1 danslerares. 
 
Zaalvoetbal Ligt al weer een hele tijd stil. In sept/okt 2020 is er nog binnen 
getraind. Daarna niet meer. Sinds kort, juni 2021 trainen we weer op een veldje 
buiten, 1 x per 2 weken. In september 2021 gaan we weer binnen trainen. 
 
Bootcamp Groei naar 12 leden. Promotie van bootcamp via flyer en filmpje. 
Bootcamp op zaterdag ochtend/mix met maandag en woensdag avond (gay en 
gayfriendly. Gemiddeld tussen de 9 – 12 deelnemers. Er is uitval leden vanwege 
ziekte. In 2021 heeft Bootcamp het 5 jarig jubileum. 
 

• Vertrouwenspersoon Geen meldingen geweest. 
 

• Financiën Vanwege Corona zijn er weinig kosten gemaakt. Er zijn vaste kosten 
zoals website, lidmaatschappen en verzekeringen etc., die gewoon doorlopen. 
Cesar heeft geprobeerd om de kosten van de verzekeringen omlaag te krijgen maar 
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dat is helaas niet gelukt.  Sommige posten zijn wat hoger vanwege attenties 
vanwege corona bv Kerstkaart.  De kascommissie heeft geen opmerkingen over het 
financieel verslag 2020 en verleent décharge aan het bestuur ten aanzien van de 
financiën 2020.   
 
De kascommissie 2021 zal wederom bestaan uit Jan Driessen en Peter Nacken. 
 
Begroting 2021. In deze begroting is als aparte post opgenomen Activiteiten. Er zijn 
verder geen opmerking over de begroting 2021. De ALV stemt in met deze 
begroting. 
 

• Bestuursleden  Er is nog steeds een openstaande vacature om activiteiten te 
organiseren. 

•  

• Aanpassingen Huishoudelijk Reglement Bij de ALV 2020 wordt naar aanleiding 
van een discussie als actiepunt opgenomen “hoe gaan we om met de statutaire 
status van ereleden, leden en ondersteunde leden”.  Het DB gaat n.a.v. van dat met 
een voorstel komen voor de ALV 2021. 
 
Overwegingen. De huidige manier van werken binnen Kouros komt niet volledig 
overeen met de statuten en/of het HR.  
 
Aanpak. Om kosten te besparen, stelt het DB voor om de statuten niet te wijzigen 
maar het HR. Voorstel tot wijziging in het DB van juli 2020, daarna opgepikt voor 
voorzitter en algemeen bestuurslid. Het voorstel is daarna nog besproken en 
aangepast met een reflectie groep bestaande uit Ivo van Zandvoort, Peter Nacken 
en Jan Driessen, waarvoor dank. Zie actiepunt. 
 
Zie bijgaande toelichting op voorstel voor wijziging huishoudelijk regelement 2021 
en voorgestelde Huishoudelijk Regelement en Statuten Kouros. Hieronder uitgelicht 
twee aanpassingen uit hoofdstuk 6 en 7  van het HR. 
 
De statutaire status van de leden wordt als volgt: 
Gewoon lid – contributie – stemrecht 
Erelid – geen contributie – stemrecht 
Ondersteunende leden – minimum 50 % van de contributie – stemrecht 
 
Opmerking of men nog weet wie en hoeveel ereleden er zijn. Zie actiepunt. 
 
Steeds meer worden er sportieve activiteiten georganiseerd met een sociaal 
karakter dan dat er een nieuwe sporttak wordt opgericht. De activiteiten staan open 
voor alle leden en introducees. 
 
Het DB vraagt om goedkeuring voor wijziging van het Huishoudelijk Regelement 
aan de leden.  De leden stemmen voor. 
 

• WVTK  Peter Jacobs heeft nog de opmerking dat Ton Ditewig de communicatie 
heeft overgenomen van Cor Groen.  
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Actiepunten 
 

DB Cadeautje 

Kascommissie 

 
Gesloten zie 
hieronder 

DB Zoek de 
ereleden 

DB Gesloten zie 
hieronder 

 
 
actiepunt van de AVL staat “cadeautje”. Onduidelijk voor wie?  
Cesar denkt dat dit voor de kascommissie is. 
 
En andere actiepunt in AVL notulen. Wie zijn de ereleden? 
Ereleden zijn Sjef Nijhuis, Johan vd Ven, Bert Claerenhout en 
Ronald Mennen. 
Sjef - medeoprichter Kouros 
Johan - veel werk gedaan voor EGLSF, voor zwemmen en volleybal. 
Bert - veel toernooien georganiseerd. 
Ronald - Sponsorschap vanuit de Pecheur 

  

 
 

     


