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Beknopt verslag 
Algemene Ledenvergadering Vereniging NLcoach 
Maandag 13 december 2021 
Locatie: online 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezigen:  
Leden:  
Dominique Danton, Derk Elemans, Hub Errens, Rutger Klein, Marijn Koot, Erik Paarhuis, Bart Putman, Ronny 
Saaman, Bart van Schelt 
Bestuur:  
Paul van Ass (vz.), Norbert Groenewegen, Chris Vriens 
Gast:  
Dennis Breevaart, Administratiekantoor MenL 
Afwezig met kennisgeving: 
Kirsten van der Kolk (bestuur), Jaap Verhagen (lid) 

 
1. Opening 

Paul van Ass opent de vergadering en heet iedereen welkom. Het zijn nog steeds bijzondere tijden en 

daarom is ook deze ALV weer in een online setting.  

 

2. Terugblik op 2020 en 2021.    

a. Samenwerking met Arko Sports Media 

Paul kijkt tevreden terug op de samenwerking met Arko in 2020. Als frontoffice zijn zij het 

aanspreekpunt voor contact per telefoon en e-mail en in de backoffice wordt de ledenadministratie 

nauwkeurig bijgehouden, de website onderhouden en worden de bijscholingen georganiseerd. 

b. Samenwerking met MenL 

Nadat MenL in 2020 geholpen heeft de financiële administratie op orde te brengen loopt de 

samenwerking in 2021 heel goed. We hebben inzicht in de actuele cijfers en dat is een groot goed. 

Dennis Breevaart is inmiddels accountant en staat ons met raad en daad terzijde. 

c. Wetenschappelijke Adviesraad 

De Adviesraad bestaat uit Herman IJzerman (Topsport Topics), Marije van Deutekom 

(bewegingswetenschapper), Nico van Yperen (hoogleraar sportpsychologie) en Francesco Wessels 

(NOC*NSF). Vanuit het bestuur is Kirsten van der Kolk het aanspreekpunt van de Adviesraad en zij 

leveren ideeën en suggesties voor de inhoud van ons magazine en ons coachcongres. Een groep 

mensen waar NLcoach heel blij mee is. 

d. Magazine NLCOACH 

Het magazine is in 2020 verfraaid en wordt nog steeds 4x per jaar uitgegeven. Paul benoemt de 

samenwerking met Topsport Topics, die in elke editie een nuttige rubriek in het magazine verzorgen. 
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e. Bijscholingen 

Er zijn in 2021 ondanks alle beperkingen toch 12 online bijscholingen georganiseerd en dat is iets 

waar we heel tevreden mee kunnen zijn. 

f. WA-verzekering 

Paul geeft voor dit onderdeel het woord aan Norbert. 

Over de verzekering is ook in de ALV van 2020 al het een en ander gezegd. De premie is in 2020 

t.o.v. 2019 met een factor 5 omhoog gegaan. In 2021 waren er drie vragen: 

- Wil de verzekeraar wel door met NLcoach 

- Zo ja, tegen welke voorwaarden? Wie wordt geaccepteerd en wie niet? 

- En tegen welke premie. 

Na vele gesprekken kunnen we gelukkig concluderen dat de WA-verzekering in stand blijft. In 2020 

was er nog de eis dat een trainer-coach aangesloten moest zijn bij een bij NOC*NSF aangesloten 

sportbond, maar die eis is vervallen. Verzekeraar accepteert nu iedereen met uitzondering van: 

- sporten met luchtvaartuigen; 

- sporten met motorrijtuigen; 

- sporten met motorisch voortbewogen vaartuigen; 

- schietsport inclusief handboogschieten; 

- extreme sporten. 

En de premie is gelukkig niet verder omhoog gegaan. De toeslag gevaarlijke sporten is eraf gegaan 

en dat maakt dat sommige leden in 2022 goedkoper uit zijn. Al met al een goed resultaat. 

3. Financiën (i.a.v. Dennis Breevaart AA van MenL Adviseurs en cijferhelden):   

a. 2020: Jaarrekening 2020 Vereniging NLcoach en Jaarrekening 2020 Stichting NLcoach Office.  

Na een korte toelichting op enkele vragen wordt de jaarrekening van de vereniging door de leden 

goedgekeurd. Formeel hoeven de leden de jaarrekening van de Stichting niet goed te keuren maar 

het bestuur wil deze graag i.v.m. de transparantie toch ter informatie aan de leden verstrekken. 

b. 2021: Begroting 2021 incl. realisatie t/m september 2021. 

Omdat het boekjaar 2021 al bijna ten einde is legt de penningmeester de begroting met enige 

schroom toch ter formele goedkeuring aan de leden voor. Reden is dat er eind 2020 in de ALV die 

destijds gehouden werd nog geen begroting over 2021 kon worden voorgelegd i.v.m. de op dat 

moment nog geldende onzekerheden. De aanwezige leden keuren de begroting 2021 goed. 
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c. Begroting 2022 en voorstel verhoging contributie basislidmaatschap NLcoach 2022.  

Norbert licht toe dat uit de cijfers 2021 blijkt dat de vereniging met deze aantallen leden en het 

huidige contributieniveau structureel geen sluitende begroting is op te stellen. Om die reden stelt het 

bestuur voor de contributie voor het basislidmaatschap te verhogen naar € 82,50 per jaar. 

Vanuit de leden wordt de vraag gesteld of het niet mogelijk is eerst in te zetten op ledengroei zodat 

de verhoging wellicht niet nodig is of minder hoog kan zijn. 

Het antwoord luidt dat de vereniging en de stichting samen nog steeds een negatief vermogen 

hebben dat zal moeten worden aangezuiverd. De afgelopen twee jaar is ondanks inspanningen het 

ledenaantal marginaal terug gelopen. Het bestuur vindt het dan ook te riskant te mikken op 

ledengroei om de begroting sluitend te krijgen. 

Na enige discussie gaan de leden unaniem akkoord met het voorstel om de basiscontributie voor 

2022 vast te stellen op € 82,50 per jaar. De contributie voor studenten wordt € 30. 

4. Plannen voor 2022 waaronder NLcoach congres juni en mogelijk december 2022 

Paul geeft aan dat het bestuur het na twee zonder NLcoach-congres heel belangrijk vindt dat we deze 

‘familiedag’ in 2022 weer kunnen houden. Samen met Arko kijken we naar een congres in juni dat dan in 

Rotterdam gehouden zou kunnen worden bij het multi-NK van een viertal sporten (KNZB, KNGU, NTB en 

NBB) i.s.m. Rotterdam Topsport en Rotterdam Festivals. 

Er volgt nog een discussie over de ledengroei van NLcoach. Vanuit enkele leden komt de suggestie om 

te gaan werken met ambassadeurs van NLcoach. Deze ambassadeurs zouden in hun eigen omgeving 

de voordelen van NLcoach kunnen uitdragen. Op deze manier zou er een olievlek kunnen ontstaan. 

Paul vindt dit een heel goede suggestie en zegt toe dit op te pakken. 

5. Notulen ALV NLcoach 7 december 2020 

Paul van Ass vraagt of er nog vragen zijn over de notulen van de ALV van december 2020. Deze zijn er 

niet. De notulen zijn daarmee vastgesteld. 

6. Rondvraag 

Er zijn geen vragen meer voor de rondvraag. 

7. Sluiting 

Paul van Ass dankt de aanwezige leden hartelijk voor de tijd die zij in deze ALV hebben gestoken en 

hun inbreng. 

 

 

 
 

          


