
Notulen Algemene Ledenvergadering  

Sportvereniging Annen 

seizoen 2016-2017 

 
Datum:           dinsdag 27 juni  

Aanvang:          20.00 uur  

Plaats:           Sportcafé, Burgemeester Lambershal Annen 

Aanwezig: Kirsten Pot, Corrine Kloet, Emmy Pater, Wendy de Heij, Daniel Nieboer, Mark 

Dijksterhuis, Yvonne Ravenshorst, Jannes Hilberts, Bart Stant, Jan Hoving, Jaap van der 

Ploeg, Henk Geert van der Meulen, Hans Stiekema, Ronald Wijninga, Terre-Linn 

Zeubring, Jente zeubring, Fennie Hegge, Merel Meursing, Gea Kuipers, Wil Krol, Berend 

Kupers, Bert Bentum, lara boonstra, Geertje Hoekstra, André Niewijk, Marjon Koopman, 

Bas Dijksma, Nettie Hegge, Cis Boersma, Ina Hut, Sanne Hollander, Bianca van der Laan. 

 

Met kennisgeving afwezig: leo zijlstra, marije gieskes, karin regien, sharon popken, felice 

alting, rika siegers, joost sipkes,  

 

AGENDA  

 

1. Opening (20.06 uur), welkom namens de voorzitter Mark Dijkhuis. Agenda 

vastgesteld, geen verdere agendapunten om toe te voegen. 

 

2. Vaststellen notulen vergadering 21 juni 2016 

-Notulen zijn akkoord, dank aan Corrine Kloet  

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

Geen ingekomen stukken en mededelingen 

 

4. Jaarverslagen  

 

    a. (Wedstrijd)secretariaat: Corrine licht het verslag toe.  

 

    b. Technische commissie: Kirsten licht het verslag toe.  

Kirsten: Trainersgroep is kleiner geworden en wordt volgend jaar nog kleiner maar daar 

later meer over. Naast dat we 3 keer vergaderd hebben is er ook veel via de app 

besproken tussen trainers en de TC.  

Heren 2 heeft het dit jaar zonder trainer moeten doen, maar Leo Zijlstra en Alwin Hut 

hebben dit opgevangen. Zij worden bedankt voor hun inzet. 

Henk Schreuder is teruggegaan naar zijn oude club DIO Bedum.  

Er wordt ook een oproep voor nieuwe trainers gedaan.  



Zoals in het begin al aangegeven was de trainersgroep al klein maar doordat er 4 

trainers gestopt zijn wordt het tekort aanzienlijk. Op dit moment zijn er slechts 4 teams 

die een trainer hebben (dames 1,2, meisjes A en meisjes C).  

Door het tekort aan trainers kan er ook nog geen trainingsschema gemaakt worden. Het 

is overigens een algemeen erkend probleem ook bij andere verenigingen. Als er geen 

nieuwe trainers bijkomen zal dit betekenen dat teams uiteraard wel kunnen blijven 

trainen maar dat ze de training dan onderling met elkaar moeten gaan regelen.  

Marjon Koopman, Bas Dijksma, Alwin Hut en Henk Geert van der Meulen geven aan 

volgend jaar wel training te willen gaan geven. 

Alle vrijwilligers worden bedankt voor hun inzet. 

Kirsten: de teamindeling bij de senioren en jeugd was al bekend behalve voor dames 1, 2 

en deel van oude meisjes A team. Zij hebben de afgelopen tijd meegedaan aan selectie 

trainingen en weten de teamindeling dus nog niet. Dit za aan het eind van de 

vergadering bekend worden gemaakt. 

Verloning: het verloningssysteem van vorig jaar was niet goed en gaat veranderen. De 

vergoedingen komen te hoog uit waardoor het niet meer onder vergoeding kan vallen 

maar onder loondienst. Belangrijke verandering is dat we het als vereniging nu moeten 

aangeven bij de belastingdienst en dit geldt ook voor de trainers. Verder kan er niet 

meer aan het einde van het jaar gedeclareerd worden maar moet dit maandelijks 

gebeuren. Regels omtrent verloning van de trainers staan in het jaarverslag. 

Mark: We mogen heel dankbaar zijn met Marko Kuipers als vrijwilliger achter de hand. In 

verleden is de verloning niet goed georganiseerd en dit heeft geleid tot aanzienlijke 

risico’s voor de vereniging alsmede ook voor de bestuursleden. Als we op dit moment 

controle zouden krijgen van de belastingdienst dan zouden we zware problemen hebben. 

Hoge boetes valse handtekeningen en daar ben ik erg boos over. Dit kun je je 

bestuursleden niet aandoen. Als je meer wilt verdienen dan kun je dat op een andere 

manier regelen. Vergoedingsbedragen zijn niet op de juiste manier in de begroting 

weggezet er zit een maximum aan als je boven die bedragen komt dan moet je dat 

melden. Doe je dit niet en het wordt kenbaar dan heb je dus een groot probleem. 

Hans: krijg je dan nog te maken met een loonbelasting?  

Kirsten: Ja als we bedragen houden zoals we ze nu hebben dan krijg je daar mee te 

maken. Vorig jaar is er een nieuw verloningsstelsel opgezet maar die bedragen zijn te 

hoog om het onder vergoedingen te laten vallen en daar heeft de Marko Kuipers ons op 

gewezen. Wij moeten als vereniging en persoon zelf dit bedrag wat erboven zit melden 

bij de belasting.  

Mark: ik snap het als hier nog vragen over zijn? Zo niet dan ligt dit nu bij het bestuur om 

hier vormgeving aan te geven. Daniel Nieboer en Marko Kuipers zullen dit oppakken 

waarvoor erg veel dank. 

 

 

    c. Jeugdcommissie: Emmy licht het verslag toe. 

Veel kampioenen, 1ste helft 1, 2e helft 2 en aantal bijna. A meiden veel geholpen. A1 en 

c1 gaan volgend jaar hoofdklasse spelen, b1 niet. 

Kerst dit jaar anders dus slagroomtaarten toernooi weer in weekend. Alle clinics door 

toedoen van club van 5000. Met dank aan henk evelaar. 



Jeugdkamp: er is een vrijwilligers bbq georganiseerd tijdens kamp om vrijwilligers te 

bedanken 

Vera gaat stoppen. Lianne Schuiling, Alida hulsenbosch en Yvonne kammer hebben zich 

aangemeld. 

Gea: club 5000 communicatie veel beter en korter, prima. Hebben 1000 euro, wat ook 

besteed wordt. Gea en andre gaan door met club van 5000. Dank voor inzet 

 

    d. Recreantencommissie 

Niemand van recreanten omdat die niet meer bestaat. Jacqueline heeft nog wel verslag 

gemaakt. Berend heeft geen training gegeven, fout in verslag. Neemt corrine mee. 

Jacqueline bedankt voor inbreng. 

 

    e. Scheidsrechterscommissie: Bart licht het verslag toe. 

Heren 1 geen leveringsplicht voor 2017-2018 omdat ze 1ste klasse gaan spelen. 

Corrine: als je iets ziet of merkt dat fout gaat tijdens de wedstrijd dan is het advies van 

nevobo: maak foto’s/filmen want zonder bewijs kan de nevobo niets.Henk Geert: 

zaaldienst moet toch in deze ingrijpen? Bart: frans weggers had zaaldienst. Geertje: ik 

denk dat we oplossing van bart moeten volgen en niet filmen/ foto’s en elkaar erop 

aanspreken lijkt me meer voor onze vereniging. 

 

    f. Gymnastiekcommissie. Lara licht verslag toe 

Ester mee gestopt. Vraag is of we dit jaar weer gastlessen gaan doen. Anja moet wel 

oppassen dat de groepen niet te groot worden. 

8 april was ook beweegdiploma. Gemeentelijke sportdag: mattie overleg met daniel om 

te kijken wat de draagkracht was en die was klein dus geen energie meer in steken. 

Daniel denkt ook niet dat sportdag nog terugkomt. Focussen op andere zaken. 

Weinig leden voor gymnastiekcommissie. Het lukt niet om leden te krijgen. Marieke en 

lara en hulp van mattie als nodig is, gaan door voor de gymnastiek. Zou ideaal zijn om 

nog een aantal leden erbij te krijgen. Ook bij onderlinge wedstrijden het publiek 

aangesproken. Er zal nog gemaild worden. Tip Emmy: ga ze bellen want dan zeggen ze 

sneller ja dat is persoonlijker. Lara wil wel bellen. 

Schooltijden: De eshoek gaat over op een continu rooster wat betekent dat de kinderen 

om 14.00 uur vrij zijn. Hierdoor komen de sportlessen op woensdag in nauw. 

Bas: de schooltijden gaan niet veranderen maar het voornemen is er en het is er nog niet 

doorheen. Daniel daar kunnen wij niet op wachten, stemmen gaan op en als het doorgaat 

voorzien wij problemen op de woensdag middag. Met allerlei vervelende consequenties 

qua niveau, grootte enz.  

Daniel: We proberen de turngroepen weer in het leven te roepen, en krijgen positieve 

geluiden, maar dan moet er wel draagkracht zijn. We hebben bijvoorbeeld ouders nodig 

die gaan jureren en genoeg enthousiaste turners. Nu hebben 8 turners voor 

zaterdagochtend aangemeld en 6 ouders die wel willen jureren. Mogelijkheid is er voor 

een samenwerking met gieten en eventueel andere dorpen, die dan via Annen mee 

kunnen doen met wedstrijden. Opzet is dat turners die nu op woensdag trainen dan naar 

de zaterdag gaan waardoor de groepen niet te groot worden. Verwachting dat turngroep 

per 1 januari doorgaat. Mark: goed dat er initiatief genomen wordt. 



Met dank aan lara voor toelichting 

Mark schorst de vergadering voor 5 minuten om 21.00 uur 

 

 



5. Financiën, verslag seizoen 2016-2017: Daniel licht toe.  

Daniel: Spannend jaar dit jaar. In tegenstelling tot vorig jaar een ander en uitgebreider 

verslag met dank aan Marko kuipers. Pagina 18 geeft aan wat vorig jaar en dit jaar was 
qua realisatie. Vorig jaar kwamen we erachter dat we aardig aan het interen waren op 

ons Eigen Vermogen, we hebben besloten om hier iets aan te doen wat heeft 

geresulteerd in de verhoging van de contributie met 20%, dit is ook terug te zien in het 
verschil in contributie in de begroting. De verhoging heeft zeker een positief effect 

gehad.  
Daarnaast zijn er ook acties die elk jaar terugkomen Daarbij kun je denken aan de 

Bonnenboekjes, grote club actie, TT werkzaamheden, Paasbroden actie. TT is het bedrag 
wat er vorig jaar binnen gehaald is. Dus niet voor dit jaar. Gaat om het boekjaar.  

Bianca: ik mis onze inkomsten met betrekking tot lente en slagroomtaartentoernooi. 
Daniel: dat komt omdat we cijfers na boekjaar hebben ontvangen en dan niet in deze 

begroting kunnen meenemen. Volgend jaar zullen deze inkomsten wel meegenomen 

worden. De Paasbrodenactie is wel meegenomen. Deze staan op pagina 13 onder 
opbrengsten diverse toernooien. 

Bas: De Intertoys actie staat er niet bij.  

Daniel: Marko en ik zijn erachter gekomen dat de sponsoren niet betaald hebben. De 

folderactie stond hier ook niet bij. Ik heb een factuur verstuurd maar is er nog geen 

reactie op geweest. Vorig jaar was het wel binnen. Bas: wat gaan we dan doen als het 

niet betaald is, gaan we dan vrijwilligers vragen terwijl wij er niet voor betaald worden. 

Mark: er wordt actie ondernomen, er zal naar gekeken worden. Er moeten nog een 

aantal facturen verzonden worden naar sponsoren. Blijken nog een aantal vorderingen 

open te staan. Dit wordt nu wel opgepakt. Wendy:dit is voor meerdere seizoenen het 

geval. 

Andre: kun je maken om nog van meerdere seizoen terug te vorderen?  

Mark: ik voorzie hier geen problemen, de ene sponsor betaalt in natura en de andere zal 

ook geen probleem zijn. Het geld moet er alleen wel komen en het is vervelend om vast 

te stellen dat geld niet geind wordt.  

HG zou dus ook kunnen betekenen dat tekort dus nog groter wordt als dubieuze 

debiteurren niet gaan betalen?  

Mark: Ja 

Sponsoring: dit is het bedrag wat er nog binnen moet komen 

Sportsubsidie: Er is iemand aanwezig geweest bij vergadering van nevobo. 

Desbetreffende persoon gaf aan dat we de uren voor clinics en toernooien kunnen 

declareren bij de nevobo. Kunnen we geld voor krijgen. Dit is door corrine opgepakt.  

Wendy: dit soort gastlessen zijn ook door gym gedaan dit jaar, misschien zijn hier ook 

mogelijkheden.  

Mark: bijeenkomst geweest op de tennisclub over het sportleven. Erg nuttige 

bijeenkomst en veel tips ontvangen.  

Henk Geert: het bedrag van de sponsoring is dus nog niet helemaal duidelijk. Is nog wat 

dubieus. Is dus nog niet binnen? Kan dus een vertekend beeld geven.  

Daniel: is zie geen problemen ontstaan. Maar het is nog niet allemaal binnen. 

Henk Geert: het kan dus zijn dat het gat in de begroting dus nog groter wordt als we de 

bedragen niet allemaal binnen krijgen.  

Mark: misschien moet je nog iets zeggen over de technische commissie.  

Mark: kritisch zijn over de kosten die je maakt voor de trainers. Kosten trainers zijn erg 

hoog net als kosten bij sporttechnisch kader en daar moet je op kritieke momenten wel 

naar gaan kijken. 

Henk Geert: vorig jaar is er genoemd dat er declaraties nog niet binnen waren. Hierdoor 

missen er kosten. Deze zijn dus nu meegenomen in dit boekjaar.  

Daniel: klopt, dit wist ik vorig jaar niet. Is nu wel genomen door Marko kuipers. Hierdoor 

lijkt het alsof we veel hoger zijn gekomen.  



Gea: hoe kan dit dan? Waardoor is dit mogelijk 

Daniel: Elk jaar blijven declaraties achter waardoor er nog bedragen van bijv 3000 euro 

in te dienen zijn. Nu weten we dit jaar dat er nog declaraties binnen gaan komen. Dit is 

door Marko meegenomen dus dit geeft een goed beeld. We hadden meer kosten en het 

leek alsof we goedkoper uit waren wat dus niet zo was. 

Gea: kun je koppelen aan meer trainingen? Nee het is zo dat mensen vrij laat declareren 

waardoor kosten hoger uitvallen 

Wendy: de declaraties van dit jaar moeten voor volgend seizoen ook anders gaan doen. 

Er moeten richtlijnen opgesteld worden ook in verband met de belastingdienst.  

Gea: moeten we gaan veranderen in de bedragen van de trainers?  

Mark: misschien wel.  

Gea: ik snap het maar denk dat het lastig is als je een trainer aanneemt voor 4,5 euro 

per uur.  

Henk Geert: hoeveel uur wordt er training gegeven in een jaar. En dit uit gaan rekenen 

voor een gem uur. Vergelijk dit met het sporttechnisch kader. Dan kun je zien of je hoog 

of laag uitkomt.  

Kirsten: We hebben nu veel trainers met diploma dus mogen ze 2 euro per uur meer 

declareren, deze trainers hebben ook meerdere teams waardoor je een hoger bedrag 

krijgt qua trainerskosten. Hierover kun je discussiëren of je die bedragen zo op dit niveau 

wilt houden  

Sporttechnisch kader  

Daniel: kan dit niet goedkoper wordt er gevraagd? Wordt naar gekeken of dit via een 

andere instantie geregeld kan worden. Bijv. via payroll. Punt wordt meegenomen.  

Mark: conclusie?  

Daniel: we komen in de realisatie nog rond de 5830 euro tekort.  

Gea: ik zie staan opbrengst van bonnenboekje (pagina 18) 4290. En bij kosten 1461. 

Wordt dit er nog vanaf getrokken? Zorgt dit ervoor dat dit een opbrengst van rond 2800 

euro is? 

Berend: ja dit wordt van elkaar afgetrokken. Zo is dat neem ik aan weggezet. Bedruk 

maar eens 2000 boekjes met randjes etc.  

Daniel: dit is wat jullie hebben op de rekening. Dit staat op de kas. Dit is de vereniging 

‘schuldig’ aan club 5000.  

 

 

6. Financiën, begroting seizoen 2017-2018  

Daniel: Niet te snel interen hadden we vorig jaar besloten dus daarom een kopje ernaast 

met een nieuwe contributieverhoging van 10%. De vraag is willen we de vereniging 

gezond op weg houden of gaan we verder interen. 

Mark: dit is een vraag naar de leden, we hadden verwacht dat er meer leden zouden 

komen. Als we niks doen dan leiden we weer een verlies van rond de 7500 euro. Als we 

de verhoging doorvoeren zal dit rond de 2500 euro zijn. We willen hiermee inzichtelijk 

maken wat er gebeurt als je trend tegengaat. Met name dat je bij ongewijzigd beleid 

binnen 4 jaar door je Eigen Vermogen heen bent. Vandaar dat we er nu een contributie 

verhoging erbij hebben gezet en daarmee willen laten zien wat dit betekent voor het 

interen. Het is een fors bedrag als je ziet wat dat betekent voor de begroting. 

Gea: is er naar aanleiding van vorig ook nog reactie geweest? 

Mark: nee  

Jente: wat wordt dan het bedrag wat ik moet gaan betalen? 

Daniel: het bedrag verschil per jeugd of volwassenen.  

Hans: hoe zit met aantal leden?  

Daniel: rond de 280 leden. Is stabiel ten opzichte van vorig jaar. We moeten dan nog wel 

rekening houden met opzeggingen die per 30 juni eraf gaan 



Henk Geert: wat is de ratio gym/ volleybal?  

Daniel: dat heb ik niet zo paraat maar volleybal heeft meer leden dan gym.  

Henk Geert: misschien is het een discussie waard om eens te kijken naar het 

kostenplaatje tussen gym en volleybal. Gym is groter qua kostenpost maar heeft ook 

minder leden. Misschien moet daar een verhoging in de contributie.  

Daniel: is eerder over gediscussieerd, destijds werd er een gesproken van een omni- 

vereniging en moeten we elkaar dragen.  

Henk Geert: 80% van de mensen die helpen met de activiteiten is vanuit volleybal. En 

gym is niet of nauwelijks aanwezig.  

Daniel: er wordt niet altijd goed gecommuniceerd vanuit volleybal naar gym toe.  

Henk Geert: dit is iets wat binnen het bestuur besproken moet worden.  

Lara: ligt echt ook aan de communicatie, dit loopt niet goed zegt ze. Van sommige 

dingen wist ik echt niks af.  

Ronald: betrokkenheid van senior van volleybal is meer dan de ouders van de jeugd.  

Mark: zaalhuur nevobo en zaalhuur kngu. Scheelt 8000 euro.  

Andre: dan moet je alle factoren meenemen. Gym kost ons geld, maar biedt ook sport 

voor jeugd.  

Henk Geert: ik zeg niet dat ik gym niet belangrijk vindt. Maar hoe wij ervoor kunnen 

zorgen dat we toch meer vrijwilligers kunnen krijgen (ook vanuit gym).  

Vera: we willen vereniging gezond houden en we willen voorkomen dat we jaarlijks 

contributie verhoging door te voeren, dus brief naar alle leden waarin we communicatie 

melden over acties, initiatieven te stimuleren en dat we allemaal te kunnen blijven 

sporten en dat we niet blijven interen maar dat je weer wat reserves opbouwt en gezond 

wordt en houdt. Goed punt neemt bestuur mee. 

Wendy: het werkt een beetje twee kanten, want gym betaald meer en daarvoor kunnen 

ze twee keer in de week volleyballen  

Daniel: moeten wij wel op de hoogte zijn, nog niet volledige benutting. 

Mark: gezonde gymkant vind ik wel belangrijk. Om die in de vereniging te houden. Het 

punt van communicatie en meer betrokkenheid van de gym zal meegenomen door het 

bestuur. 

 

6a. Voorstel algehele contributieverhoging SV Annen 10% 

Mark: Graag van de vergadering uitkomst of we een algemene verhoging van de 

contributie van 10% gaan doorvoeren 

Hans: ik snap niet dat we met 20% vorig jaar die 10000 niet kunnen halen ook dmv 

hogere sponsorkosten. 

Kirsten: Zaalhuur, trainers, etc zijn kosten die allemaal verhoogd zijn in de afgelopen 

jaren. Leden zijn gedaald dus minder inkomsten. 

Wendy: we wisten al dat we niet zouden uitkomen. Dit zijn de kosten en de trend waar 

we in zitten die kunnen we niet veranderen 

Mark: je kunt zien wat we aan Eigen Vermogen kant hebben en hoeveel je bij 

ongewijzigd beleid daarop zou interen en dat zou je niet moeten willen. 

Gea: is het haalbaar dat we met die 10% nog een aantal jaren vooruit kunnen. Je moet 

niet willen dat je volgend jaar weer met een verhoging komt te zitten. 

Mark: de variabelen (verloning, contributie) waar je invloed op kunt uitoefenen moet je 

naar kijken, zaalhuur kun je niks aan doen.  
Mark: Kan de vergadering hier unaniem mee instemmen? De vergadering stemt in met 

het voorstel om de contributie met 10% hemelsbreed te verhogen. Het voorstel om de 

contributie met 10% te verhogen is hiermee aangenomen en zal worden doorgevoerd. 

Met dank aan de vergadering. Misschien moeten 6b even gaan parkeren en gaan kijken 

wat gym doet met uren en kosten. Punt 6b komt hiermee te vervallen. 



Bianca: het is geen raar punt om verhoging te geven voor leden die meer aanwezig zijn 

in de sporthal. Je ziet het bij veel meer verenigingen.  

Wendy: we willen laten zien dat we er me bezig zijn en onder de loep te nemen om het 

ook eerlijk te houden en dit te gaan berekenen. Ook als je volleybal tegenover de gym 

zetten en daar over te speculeren 

Bas: en dit goed te communiceren met al je leden. Goed punt, wordt meegenomen. 

 

 

7. Verslag kascommissie en decharge verlening penningmeester. Jan licht toe 

Veel discussie die hier is gevoerd ook met zijn drieën gehouden. De Gemeente verhoogt 

de zaalhuur wel erg veel en de vraag is of dit zo door moet gaan. Ook gehad over 

sporttechnisch kader. Over kas en hoe het wordt bijgehouden is niks op aan te merken. 

We willen de penningmeester hierbij decharge verlenen.  

 

8. Benoeming nieuwe kascommissie 

Bas Dijksma heeft zich aangemeld heeft zich hierbij aangemeld zal samen met Joost 

Sipkes de nieuwe kascommissie vormen. Hierbij ook dank aan Jan Hoving. 

  

9. Vrijwilligersbeleid 

Belactie gedaan wat geleid heeft tot mooie lijst maar praktijk blijkt weerbarstig. 

Betrokkenheid bij de club is veranderd. 

Gea: iedereen kan weten welke acties er zijn. Persoonlijke benadering zou een extra 

stimulans kunnen zijn. Om aan te geven dat mensen die niet in een team zitten maar 

niet persoonlijk benaderd worden en de kracht moet zijn dat je er persoonlijk bovenop zit 

en mensen gaat bellen. 

Geertje: hoe bereiken we onze mensen? Hoe gaat die communicatie. Als je niet 

gekoppeld bent aan mail of nieuwsbrief. Communicatie is paar keer gevallen en moet 

toch nog een keer bekeken worden. Belangrijk ook al doe je niet mee om dan wel op de 

hoogte brengen. Punt wordt meegenomen. 

Bianca: iedereen gaat er vanuit dat mensen maar op site kijken/ facebook 

Kirsten: het is een vrijwilligerstaak en dit doe je naast je werk. Nog een keer benaderen 

kost veel tijd die meeste niet hebben. 

Lara: en bijvoorbeeld mensen via mail op hoogte te stellen bij inschrijving dan? 

Berend: mag ik bestand van mailadressen dan koppel ik die aan de nieuwsbrief en die is 

gericht op hele vereniging, volgens mij is dat kortste klap. We krijgen kopij van gym dus 

dat staat er allemaal bij elkaar in. 

Vera: is het idee om onderzoek te doen hoe mensen benaderd willen worden. Studenten 

die dat misschien kunnen doen. We moeten mensen bereiken die minder betrokken zijn 

Ronald: of je kunt mensen die voor actie opstaan verantwoordelijk maken voor het 

benaderen van mensen/vrijwilligers.  

Wendy: als je dat al op poten moet zetten en dan iedereen persoonlijk moet benaderen 

is teveel werk. 

Geertje: zet er maar student op om uit te zoeken hoe we op makkelijkste manier mensen 

kunnen bereiken. We hebben mensen nodig. 

Gea: als dat van Ronald inderdaad teveel wordt dan kun je dat uitbesteden. Als je alleen 

verantwoordelijk voor een actie bent, dan kun je voor het stukje vrijwilligers organiseren 

er een ander poppetje aan hangen. 



Mark: er wordt veel gedaan. Suggestie van Vera wordt meegenomen. Suggestie van 

Geertje over communicatie wordt meegenomen. Oplossing van berend over mailadressen 

nemen we ook mee en bestand zal aangeleverd worden.  

Jannes: bij aanmelding een lijst met aantal punten die je moet halen en dan pas mag je 

spelen 

Mark: elke club denkt hierover na en ook dit punt zullen we meenemen 

Bas: bij inschrijving mail koppelen aan nieuwsbrief. Punt wordt meegenomen. 

 

10. Sponsorbeleid 

Graag mensen aanmelden die zich met sponsorbeleid willen bezig houden 

 

11. Bestuursverkiezing  

 

- Aftredend en niet herkiesbaar Mark Dijkhuis, voorzitter. Kandidaten hebben zich niet 

gemeld en daarmee is deze functie vacant.  

- Aftredend en herkiesbaar Kirsten Pot, technische commissie. Tegenkandidaten hebben 

zich niet gemeld bij het bestuur en daarmee blijft Kirsten Pot in het bestuur.  

Er zal er wel naar een nieuwe voorzitter gezocht moeten worden 

Eventuele (tegen)kandidaten kunnen tot een kwartier voor aanvang van de vergadering 

worden aangemeld bij de secretaris.  

 

12. Rondvraag  

Corrine: Kan iedereen die dit nog niet gedaan heeft, de presentielijst tekenen? 

Bas: ik heb met Daniel contact gehad over dingen die ik niet afneem maar wel voor 

betaal. Mijn dochter heeft niks gespeeld maar moet wel kosten betalen. Daniel moet 

contact opnemen dat ze later ingeschreven moet worden. Dit wordt opgepakt en 

afgehandeld. 

Bianca: ik was 175 euro in een keer kwijt in 1 maand, kan dat niet anders? Ik vind het 

erg veel voor ineen keer. Kun je dit niet verdelen?  

Daniel: ik kan uitrekenen over 12 maanden en dan.  

Bianca: Waarom allemaal ineen keer, verschuif het maand. Het kan anders, Daniel neemt 

dit mee  

Henk Geert: wat houdt de stimuleringsprijs in.  

Mark: dit is bijdrage die bondsraad bepaald heeft om dit bij alle leden te verhalen, dit is 

in 2014 bepaald. Het is nu gesplitst waardoor het zichtbaar is. Vereniging int dit geldt 

want de Nevobo mag niks direct innen. 

Henk Geert: ik herkende het niet en heb het daarom gestorneerd. Ik vind het wel dat 

mark een applaus verdiend. Met name ook bestuur het is niet persoonlijk maar meer 

vraag hoe het nu eigenlijk zit. Dus rest bestuur ook bedankt.  

Mark: in april vindt er een bijeenkomst voor dorpshuisbestuur plaats, waar nog mensen 

in moeten. Er komt een nieuw bestuur die ook onze belangen behartigt met betrekking 

tot pacht van het sportcafé want Will en Kina gaan stoppen. Andre geeft aan in het 

nieuwe bestuur te gaan, daarmee zal volleybal vertegenwoordigd zijn in het nieuwe 

dorpshuis bestuur. 

Mark: Parkeerterrein gaat op de schop. Voorkant gaat weg en daar komt een 

beachvolleybalveld en wordt gedragen door meerdere clubs. Het hangt nu nog op vast 

hoe dit veld moet worden afgesloten om hangjeugd te voorkomen. Veld gaat komen in 

plaats van het jeu de boules veld. 

Mark: We hebben nu stukken geprint op papier. Willen we dit zo houden? 

Vera: zet het op een beamer. 



Henk Geert: ik vind het wel fijn om het financiële verslag op papier te zien, maar het 

jaarlijkse verslag zou prima op een beamer kunnen. 

 

13. Sluiting 

Vergadering gesloten om 22.30 uur. 
We nemen afscheid van trainers, bestuursleden, commissieleden en bedanken de 

beheerders van de sporthal. Will & Kina worden bedankt voor bewezen diensten. 

  

 

 

 

 


