
 

 

 
   
Heemstede, april 2021 
 
 
Beste leden van omni-vereniging GSV-Heemstede,  
 
Sectie Gymnastiek & Dans 
Sectie Bridge 
Sectie Volleybal/Badminton 
Sectie Tafeltennis 
Sectie Klaverjas 
Nordic Walking 
 
Via deze brief wil het Verenigingsbestuur (VB) een aantal zaken toelichten. Het betreft de volgende 
onderwerpen, die veelal te maken hebben met het Corona-virus.   
 

 Korte terug- en vooruitblik op het huidige seizoen 2020-2021 
 Contributies seizoen 2020-2021 en 2021-2022 
 ALV van 28 mei 2021 
 Een aantal weetjes over onze omni-vereniging 

 
Korte terug- en vooruitblik seizoen 2020-2021 
Allereerst willen wij stilstaan bij het feit dat helaas een aantal leden, al dan niet door het COVID-19 virus, 
zijn overleden. Hieronder twee leden van verdienste en een oud-voorzitter van de vereniging. Het geeft 
aan dat het virus een hoge tol eist, niet alleen doordat het seizoen voor veel van onze leden óf niet 
opgestart is óf slecht gedeeltelijk invulling heeft kunnen krijgen, maar ook dat de (geestelijke) gezondheid 
van vele van onze leden te lijden heeft onder deze pandemie. We denken dan ook aan alle leden die nog 
revalideren vanwege COVID-19, maar ook aan hen die de gevolgen van uitgestelde reguliere zorg 
ondervinden.  
 
Wij spreken de hoop uit dat door de vaccinaties verdere verslechteringen of erger van ieders gezondheid 
de leden bespaard blijven en er inderdaad licht aan het einde van de tunnel komt. Voor iedereen wensen 
wij als verenigingsbestuur toe dat wij onze leden het komende seizoen in goede gezondheid kunnen 
ontvangen bij al onze activiteiten. U bent van harte welkom! 
 
Voor alle sectiebesturen is het een moeilijk seizoen geweest, waarbij het onvermijdelijk bleek het seizoen 
óf helemaal niet fysiek op te starten (sectie bridge, wel is STEP-BRIDGE mogelijk gemaakt en sectie 
klaverjas) óf af te breken (sectie volleybal/badminton en tafeltennis) óf op een laag pitje voort te zetten 
(sectie Gymnastiek en Dans). Maar vanzelfsprekend is het vooral voor al onze leden een teleurstelling 
geweest dat de activiteiten niet op een normale wijze doorgang konden vinden. 
 
Ook voor ons als Verenigingsbestuur is dit seizoen een teleurstelling geweest; wij faciliteren graag, in goede 
samenwerking met de besturen van de secties, een mooi seizoen met een jubilarissen-dag, een 
vrijwilligers-dag en Algemene Leden Vergaderingen waarbij u uw stem kunt laten horen. Daarnaast was 
afgelopen jaar een speciaal jaar, waarbij op 14 november 2020 ons 75-jarig jubileum op het programma 
stond. Dit heeft helaas allemaal geen doorgang kunnen vinden door Corona. 
 
Tot slot ziet het er voor de rest van het seizoen, dat voor de meesten eind april of eind mei eindigt, niet 
naar uit dat we alsnog 100% kunnen opstarten. Daarmee is het seizoen 2020-2021 feitelijk een verloren 
jaar voor ons allen geworden. Dit heeft naast fysieke en geestelijke gevolgen ook financiële consequenties 
voor onze vereniging, maar wij menen dat de vereniging aan de leden compensatie kan aanbieden, 
waarover hieronder meer.  



 

 

 
 
Contributies seizoen 2020-2021 en 2021-2022 
Met betrekking tot de contributies 2020-2021 heeft het VB besloten om reductie te verlenen voor dit 
seizoen via de contributie voor het seizoen 2021-2022. Het VB zal de sectiebesturen benaderen om te 
berekenen welke compensatie (lees reductie) voor het afgelopen seizoen 2020-2021 wenselijk is. Daarbij 
dient rekening te worden gehouden dat een aantal vaste kosten sowieso doorliepen. Dit is echter per sectie 
verschillend, vandaar de vraag aan de sectiebesturen om te komen tot een voorstel hierin 
 
Voor leden die komend seizoen géén lid meer zijn zullen wij de berekende compensatie terugstorten. 
 
Een voorbeeld hoe wij dit gaan doen; let wel, dit is straks voor iedere sectie/lid een ander bedrag  en zelfs 
binnen een sectie kan het verschillen door de verschillende hoogten in contributies per sectie/oefengroep. 

 
 
Wanneer het VB van de sectievoorzitters de door hen voorgestelde bedragen heeft doorgerekend naar de 
totale kosten voor de omni-vereniging zullen wij u daarvan op de hoogte stellen. Tevens zullen wij u, net als 
een aantal andere verenigingen doen, vragen of u de vereniging wilt steunen. Dit doen wij door u te vragen 
of u wilt afzien van de reductie of een deel daarvan. Maar vanzelfsprekend is dit uw eigen vrije keuze. 
De compensatie in de vorm van een nader te bepalen reductie per sectie/oefengroep zal dus zijn beslag 
krijgen bij de verzending van de contributienota’s seizoen 2021-2022. 
 
 ALV van 28 mei 2021 
Het VB heeft een Algemene Leden Vergadering geagendeerd staan op deze datum. Helaas ziet het er niet 
naar uit dat deze in fysieke vorm zal kunnen worden gehouden. Ter discussie staat nog of wij deze digitaal 
kunnen/wensen te houden. Het heeft onze sterke voorkeur de ALV fysiek te houden direct nadat de 
beperkende maatregelen van regeringswege zijn opgeheven m.b.t. het Corona-virus. 
De belangrijkste zaken die in deze ALV aan de orde komen zijn de volgende drie: 
 

 Vaststelling contributie seizoen 2021-2022 
 Vaststellen compensatie seizoen 2020-2021 via reductie contributie seizoen 2021-2022 
 Begroting seizoen 2021-2022 

 
Los van het feit wanneer wij een ALV (kunnen) houden, waar besluitvorming dient plaats te vinden over 
genoemde zaken, zullen de voorgenomen besluiten voor onze leden ter beschikking staan. Dit kan zodra 
het VB met de sectiebesturen hierover een voorstel heeft geformuleerd. U kunt de voorgenomen besluiten 
van het VB inzake contributies 2021-2022, de compensatie seizoen 2020-2021 en de begroting 2021-2022 
t.z.t. opvragen bij onze penningmeester. Uiteraard brengen wij u op de hoogte zodra dit mogelijk is. 
 
Een aantal weetjes over onze omni-vereniging 
GSV-Heemstede is een omni-vereniging; graag delen wij een aantal zaken hieromtrent en tevens geven wij 
nog wat andere informatie waar wij vragen over krijgen. 
 

 GSV-Heemstede heeft een Verenigingsbestuur (VB); deze zorgt voor de overkoepelende 
ledenadministratie, de boekhouding, de jubilarissendag, de vrijwilligersdag en is juridisch 

Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld
Contributie Reductie Contributienota

seizoen 2021-2022 seizoen 2020-2021 seizoen 2021-2022

100,00€                   -20,00€                    80,00€                     

Leden die geen lid meer zijn in seizoen 2021-2022
krijgen, in dit voorbeeld, € 20 teruggstort



 

 

verantwoordelijk. Het VB coördineert bijv. de COVID-19 protocollen met de veiligheidsregio en  
draagt zorg voor de organisatie rondom de ALV’s en zit deze voor. 

 Tevens is de voorzitter van het VB aanspreekpunt voor de VCP’s (Vertrouwens Contact Personen) 
als deze laatsten een melding krijgen, van bijv. ongewenst gedrag, wordt alleen de voorzitter van 
het VB daarover ingelicht. Bij deze willen wij u nogmaals wijzen op het bestaan van deze (twee) 
VCP. U kunt via onze website onder ‘contactgegevens’  deze onafhankelijke VCP vinden. 

 De omni-vereniging bestaat uit 5 secties: 
1/ Sectie Gymnastiek en Dans 
2/ Sectie Bridge 
3/ Sectie Volleybal/Badminton 
4/ Sectie Tafeltennis 
5/ Sectie Klaverjas 

 Daarnaast biedt de vereniging Nordic Walking aan 
 Deze secties hebben allen een sectie-bestuur dat de operationele zaken regelt. Hieronder vallen 

zaken als sport- en wedstrijdleiders, een aansprekend programma, contacten met leden etc. 
 Wat betreft de locatie Franz Schubertlaan 37 te Heemstede zijn er nogal eens wat 

onduidelijkheden. Zowel het gebouw als de barbezetting zijn ondergebracht in een Stichting en zijn 
dus géén onderdeel van de vereniging GSV-Heemstede en vallen derhalve niet onder de 
verantwoordelijkheid van de vereniging. De vereniging betaalt huur voor de activiteiten die daar 
plaatsvinden (bridge, klaverjas, gymnastiek en dans en tafeltennis). De Stichting draagt zorg voor 
de verhuur/onderhoud van het gebouw en de barbezetting met bijbehorende kosten en 
opbrengsten. 

 Onze website is te bereiken via; http://www.gsv-heemstede.nl 
 Het was gebruikelijk dat al onze activiteiten in een seizoen als een (papieren) boekje verscheen. 

Gelet op de kosten en de mogelijkheid dit digitaal via onze website te doen zal het papieren boekje 
afgelopen seizoen voor de laatste keer verschenen zijn. In de praktijk komen nieuwe leden 
overigens voornamelijk via bovengenoemde website binnen. 

 Naast deze algemene website heeft de sectie bridge een eigen website, voor specifieke zaken als 
uitslagen, meesterpunten etc. https://6005.bridge.nl 

 Jaarlijks wordt een jubilarissendag in november georganiseerd, voor leden die 10, 25, 40 of 50 jaar  
lid zijn. Daarbij worden jubilarissen van de diverse secties uitgenodigd op de Franz Schubertlaan 37 
en mogen de jubilarissen een gast meenemen en zijn vertegenwoordigers van de secties van harte 
welkom. Dit zijn bijzondere en heel gezellige momenten en erg leuk om te organiseren. Foto’s 
verschijnen in het Heemsteeds Weekblad en op onze website en natuurlijk is er een attentie voor 
de jubilarissen. Hierin zijn wij wel een bijzondere omni-vereniging 

 Jaarlijks wordt ook een vrijwilligersdag in april georganiseerd; de voorzitters van de secties geven 
aan welke vrijwilligers in het zonnetje mogen worden gezet en deze worden uitgenodigd op de 
Franz Schubertlaan. Met een uitgebreid hapje en drankje vieren wij met deze vrijwilligers een klein 
feestje; zonder deze vele vrijwilligers is het niet mogelijk om een vereniging als de onze te laten 
voortbestaan! 

 
Wij hopen met deze brief u op de hoogte te hebben gesteld van een aantal belangrijke zaken. Mede 
namens alle vrijwilligers, bestuursleden van de secties en alle andere leden die zich inzetten voor de 
vereniging GSV-Heemstede wensen wij u alle gezondheid toe die mogelijk is voor u en wij hopen oprecht 
dat wij u in september weer kunnen ontvangen bij één of meerdere activiteiten die door onze vereniging 
worden georganiseerd.  
 
Het Verenigingsbestuur GSV-Heemstede 
 
René Akerboom, voorzitter 
Hans van Haarlem, secretaris 
Marion Roosendaal, penningmeester 
Jan Glas, 2e secretaris 


