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Notulen ALV 3 juli 2018 

Notulen Algemene Ledenvergadering 

Sportvereniging Annen 

seizoen 2017-2018 
 

Datum:           dinsdag 3 juli 2018  
Aanvang:           20.00 uur  
Plaats:           Sportcafé, Burgemeester Lambershal Annen 

Aanwezig: Marius Sandker, Kirsten Pot, Corrine Kloet, Wendy de Heij, Daniel Nieboer, Sandra Jobing (later), 
Joost Sipkes, Bas Dijksma, Casper Schilperoort, Jan Emmo Hut, Jaap van der Ploeg, Harald Jan Roemers, Hans 
Stiekema, Berend Kupers, Leo Zijlstra, Peter Hielema, Pieter van der Werf, Gea Kuipers, Marinette Boersma, 
Alex Boersma, Lara Boonstra, Greetje Kluiving, Anja Kok, Henny Popken, Marjan Bijmolen, Maarten Snoep, 
Monique Pennings,  Bianca van der Laan, Rianne Staal, Marloes Kirchhoff, Anje Jansen, Ina Hut, Natascha 
Bleijswijk, Lianne Schuiling, Marijn Pietersen, Karin Regien, Merel Meursing, Rika Siegers, Meike Knevelbaard, 
Anke van Oosterhout, Andre Niewijk, Bart Stant, Jannes Hilberts, Erik Siegers, Sanne Menninga, Lotte Veltink, 
Terre-Linn Zeubring, Fennie Hegge,Lotta Reekers, Nettie Hegge, Fenja Woest, Linda Sandker, Lydian Tuinman, 
Geertje Hoekstra, Jeanette Tiersma, Jacqueline Maurice, Henk Geert van der Meulen 

Met kennisgeving afwezig: Ronald Wijninga, Ivar van der Leij, Theo Scheepstra, Siera Scheepstra, Marieke 
Hubers 

AGENDA  
 
1. Opening (20.06 uur) 

welkom namens de voorzitter Marius Sandker. Agenda vastgesteld, geen verdere agendapunten om toe te 
voegen. 

Uitleg geven over 2e deel nl organigram, aantal mensen voorstellen en bedanken. Anne Prins, maarten snoep 
en gerben geudeker. 

 
2. Vaststellen notulen vergadering 27 juni 2017 

-Notulen vaststellen bij de volgende nog uit te schrijven ALV 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 

Geen ingekomen stukken en mededelingen 
 
4. Jaarverslagen  
 
    a. (Wedstrijd)secretariaat: Corrine licht het verslag toe. 

De vereniging heeft de letter J gekregen. 
 
    b. Technische commissie: Wendy licht het verslag toe.  

Wendy: kirsten en wendy ook taken van jeugd tc op zich genomen. TC werkt nauw samen met trainers. 
Trainers voor jeugd allemaal voor elkaar ook voor senioren behalve voor recreanten. Aantal stagiaires 
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Verantwoordelijk voor team indelen, trainers en dat voor komend seizoen nog een puzzel. Dit jaar ook overleg 
over team indeling daardoor iets anders dan andere jaren. Vergadering over verloning en trainers keuze of ze 
vrijwilligersbijdrage of uitbetalen en dan aan belastingdienst. Verder maandelijks declareren. 

Vooruitblik met damesteams en daar een bijeenkomst omdat de keuze viel op 3 teams. Niet altijd even leuk en 
daarom ook de teamindeling voor de damesteams nog niet definitief rond. Aantal mensen gevraagd om te 
schuiven en geen reactie en daarom misschien een aantal gewoon in ander team plaatsen, maar nu te weinig 
spelers bij dames 2 om de comp mee in te gaan. 

Dringend verzoek voor meer trainers. Alle jeugdteams hebben prioriteit en dit gaat redelijk goed komen. Voor 
senioren gaat dit problemen opleveren, dus meld je aan. 

Aantal trainers die stoppen: Ellen Linker al eerder gestopt (bedankt) Marjon Koopman en Bas Dijksma daarvoor 
dank! 

Vrijwilligers voor incidentele acties bedankt 

Trainingsschema voor volgend seizoen nog niet rond, nog niet aan te geven welke teams wanneer en hoe laat 
trainen. Uiteindelijk als er geen trainers melden dan wordt er een schema gemaakt maar dan zonder trainers. 
Nieuwe mensen gevonden voor TC: Hans en Henk Geert 

Daar moeten nog 1 a 2 mensen voor jeugd en nog een aparte bestuursfunctie volleybal. Takenpakket is 
verkleind en daarom ook zwaarte van functies. 

 
    c. Scheidsrechterscommissie: Bart licht het verslag toe. 

Graag meer scheidsrechters voor 2e klasse en lager. Was een leveringsplicht voor dames 1 en dat blijft omdat 
ze hoofdklasse gaan spelen. Tellers waren ingepland bij zaaldienst wat ook volgend jaar zo zal blijven. Dank aan 
alle scheidsrechters en ook dat iedereen in tenue (witte trui) komt. Voor recreanten waren geen 
scheidsrechters nodig 

Plaatsingstoernooien jeugd was heel lastig om scheidsrechters te vinden. Graag anders voor volgend seizoen. 
Teams zelf verantwoordelijk maken voor vinden van scheidsrechters die licensie hebben. 

Bart stopt en heeft 2 vervangers gevonden namelijk Jaap van der Ploeg en Tim de Haan waarvoor dank. 

 
    f. Gymnastiekcommissie. Anja licht verslag toe 

Wijzigingen in commissie, op 4 leden. Turnen erbij gekomen op zaterdag waar daniel de leiding over had. Veel 
promotie dmv folders en flyers aan begin van het seizoen. Ook begonnen met gastlessen wat nieuwe leden 
oplevert. Kijken of dit ook voor groep 3-8 kunnen organiseren, hiervoor overleg eshoek. Beweegdiploma voor 
kleuters. Hopelijk volgend jaar weer meedoen aan opening sport en spelweek. Vacature nog vacant voor in het 
bestuur vanuit gym, voor het eerst ook een nieuwsbrief met agenda en nieuwtjes. Vrijwilligers voor gym op 
zich voldoende, alle plekken vervuld behalve bestuur. 

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

Aangezien de financiën niet een compleet beeld geven zal er een nieuwe ALV moeten worden uitgeschreven 
om de financiën van zowel 2016-2017 als van 2017-2018 te bespreken. Ook zal voor deze nieuwe uit te 
schrijven ALV de kascommissie dan met de penningmeester om tafel gaan, zodat bij een nieuwe ALV er alsnog 
decharge verleent kan worden. Dit geldt dus voor agendapunt 5,6 en 7. Het nieuwe bestuur zal deze ALV 
uitschrijven. 
 
6. Financiën, begroting seizoen 2017-2018  

7. Verslag kascommissie en decharge verlening penningmeester. Joost/bas licht toe 
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Kascommissie moet nog gedaan worden, er kon geen moment gevonden worden om dit nog te doen. Hierdoor 
kan de kascommissie geen decharge verlenen aan de penningmeester en zal dit tijdens een nieuwe ALV gedaan 
moeten worden. 

8. Benoeming nieuwe kascommissie 

Alex Boersma heeft zich aangemeld en zal samen met Bas Dijksma de nieuwe kascommissie vormen. Hierbij 
ook dank aan Joost Sipkes. 

9.  Beleidscommissie 

 

Marius: nog niet alle functies zijn ingevuld en in het Organigram is te zien dat bijna het voltallige bestuur 
opstapt. Een reden daarvoor is dat er angst bestaat dat het veel tijd kost. Daarom is het opgedeeld in 
bestuursfuncties en commissies, zodat het bestuur weer toekomt aan besturen en niet zoals dit jaar alleen 
maar moest regelen. 

De bestuursleden werken samen met de partijen daaronder en werken als een overkoepelend orgaan. Deze 
verdeling is beter voor de toekomst en zou meer continuïteit moeten bieden, want er zijn genoeg vrijwilligers. 

Geertje: Hebben jullie wel mensen persoonlijk benaderd? 

Corrine: Ja, tijdens de extra ALV van 13 november 2017 is al aangegeven dat er 3 bestuursfuncties zouden 
vrijkomen, daarnaast zijn meerdere mensen persoonlijk benaderd. 

Marinette: ik wil wel in sponsorcommissie 

Berend: ik wil bestuurslid activiteit en media 

Leo: ik wil wel bestuurslid volleybal 

Terre-Linn: jeugdcommissie wat zijn de taken en wat moeten we doen? Wij Terre-Linn, Nettie, Fennie, Lotta 
reekers, lotte veltink, karin regien 
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Wendy: de taken zijn zoeken van trainers, indeling jeugd en trainingsschema maken, eigenlijk contactpersoon 
zijn voor de jeugd 

Fennie: dan gaan wij dat met zijn zessen regelen en dan houden we contact met HG en hans 

Marloes: dan worden het 2 commissies, wij gaan dan eigenlijk naar commissie activiteiten, wat valt er onder de 
activiteitencommissie? 

Kirsten: jeugdcommissie omvat alle activiteiten voor volleybal jeugd en de andere activiteiten horen bij de 
activiteitencommissie die losstaan van volleybal 

Activiteitencommissie: Lydian wil wel onderdeel tt blijven doen binnen commissie activiteiten 

Daniel: als ik dan geen penningmeester meer ben dan wil ik wel bestuurslid gym worden 

HJ: ik wil wel penningmeester worden 

Marius: ik ben de huidige voorzitter, maar door werk ontstaat er veel druk en mis ik de juiste affiniteit en 
wellicht is er iemand die dit beter kan? Is er iemand die het voorzitterschap wil overnemen of een duorol. Ik 
blijf graag doen maar belasting is groot met werk op grote afstand. 

JE: ik wil de rol van voorzitter helemaal wel overnemen, geen duorol. 

Gea: ik mis de club van 5000 in dit organigram. Goed punt zal worden meegenomen door het nieuwe bestuur. 

Marius: we hebben nu mensen voor Club van 5000 blijft dat zo? Ja gea en andre blijven de Club van 5000 doen 

Monique: volgens mij logisch om Club van 5000 onder penningmeester te laten vallen. Goed punt wordt 
meegenomen. 

Mediacommissie: maaike knevelbaard en merel meursing melden zich aan. 

Anja: onder jeugdgym moet nog kleutergym. Hier meldt floortje janssen zich voor aan 

Kirsten: we hebben een oostermoer team nodig: 22 juli op een avond (3 mannen en drie vrouwen. Bart, hans, 
marloes, erik, kirsten, anke, terre linn hebben zich aangemeld als oostermoer team, waarvoor dank. 

Kirsten: Zijn er nog mensen die training willen geven? 

Hans: HG en ik hebben al 2 mensen gevonden die training willen geven, het is alleen nog niet bekend welk 
team maar van de 4 plekken zijn er dan nog steeds 2 vacant. 

Jannes: ik wil op maandag wel 2 teams training geven 

Jente en Terre-Linn: wij willen samen wel 1 team training geven 

Marius: een voorstel van een 25% verhoging voor die leden die 2 keer in de week trainen. Vanuit 
beleidscommissie is dit aanvaardbaar en ook komen we dan heel dicht in de buurt van waar we willen zijn. 

JE: Als er geen financiële afsluiting en er geen decharge aan penningmeester verleend kan worden dan kun je 
nu geen contributieverhoging voorstellen.  

Monique: is het een idee om een alv uit te schrijven en het daarvoor helemaal uit te werken? Goed punt dit zal 
door het nieuwe bestuur worden meegenomen. 

Marius: Het gaat niet om volleybal/gym en we willen aangeven dat jeugdgym nu minder krijgen dan 
jeugdvolleybal en dat is niet fair. Vinden jullie het fair dat mensen die meer gebruiken dan ook meer moet 
betalen? Vergadering geeft daarbij aan bijna unaniem mee eens te zijn 

Maarten: we zien het bij elke vereniging dat we meer sporten en dus meer betalen. Dit is teken voor bestuur 
om hier iets mee te doen en daar een invulling aan te gaan geven. Dit is een goed punt zal door het volgende 
bestuur worden meegenomen. 
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Invulling van de functies binnen het organigram (commissies) 

- Club van 5000: Gea Kuipers en Andre Niewijk  

- Sponsorcommissie: Linda Sandker en Marinette Boersma 

- Wedstrijdsecretaris: deze functie is vacant. 

- Gymnastiekcommissie: Floortje Janssen, Natascha Bleijswijk, Lara Boonstra Jantina Niemeijer 

- Technische commissie volwassenen: Hans Stiekema en Henk Geert van der Meulen 

- Technische commissie jeugd: Terre Linn Zeubring, Fennie Hegge, Lotte Veltink, Karin Regien, Nettie Hegge, 
Lotta Reekers  

- Recreantencommissie: deze functie is vacant  

- Scheidsrechterscommissie: Jaap Westerhoff en Tim de Haan 

- Jeugdcommissie: Bianca van der Laan, Marloes Kirchhoff, Ayla Pot en Alida Hollander  

- Activiteitencommissie: Rika Siegers, Erik Siegers, Kelly Knevelbaard, Lydian Tuinman (TT) 

- Mediacommissie: Ina Hut, Geertje Hoekstra, Merel Meursing, Meike Knevelbaard 

Alle functies in het organigram zijn aan het einde van de vergadering ingevuld. 

10. Bestuursverkiezing  

Met instemming van de vergadering zullen een aantal functies binnen het bestuur veranderen/ andere naam 
krijgen. Hiervoor heeft de beleidscommissie een organigram opgesteld. Naar aanleiding hiervan zullen de 
functies worden ingevuld. 
- Aftredend en niet herkiesbaar Marius Sandker, voorzitter. Jan Emmo Hut heeft aangegeven als voorzitter in 
het bestuur te willen plaatsnemen. Tegenkandidaten hebben zich niet gemeld bij het bestuur en daarmee zal 
Jan Emmo Hut de taken van voorzitter van Marius Sandker overnemen. 

- Aftredend en niet herkiesbaar Daniel Nieboer, penningmeester. Harald Jan Roemers heeft aangegeven de 
functie van penningmeester te willen invullen. Tegenkandidaten hebben zich niet gemeld bij het bestuur en 
daarmee zal Harald Jan Roemers de taken van penningmeester van Daniel Nieboer overnemen.  

- Aftredend en niet herkiesbaar Corrine Kloet, wedstrijdsecretaris. Kandidaten hebben zich niet gemeld bij het 
bestuur en daarmee is deze functie vacant. In de nieuwe samenstelling zal de functie binnen het bestuur 
worden omschreven als secretaris. 

- Daniel Nieboer heeft zich verkiesbaar gesteld voor de functie van bestuurslid Gymnastiek. Tegenkandidaten 
hebben zich niet gemeld bij het bestuur en daarmee is Daniel Nieboer als bestuurslid Gymnastiek aangenomen. 

- Leo Zijlstra heeft zich verkiesbaar gesteld voor de functie van bestuurslid volleybal. Tegenkandidaten hebben 
zich niet gemeld bij het bestuur en daarmee is Leo Zijlstra als bestuurslid Volleybal aangenomen. 

- Berend Kupers heeft zich verkiesbaar gesteld voor de functie van bestuurslid Activiteiten en Media. 
Tegenkandidaten hebben zich niet gemeld bij het bestuur en daarmee is Berend Kupers als bestuurslid 
Activiteiten en Media aangenomen. 

Er zal naar een nieuwe secretaris moeten worden gezocht. 
Eventuele (tegen)kandidaten kunnen tot een kwartier voor aanvang van de vergadering worden aangemeld bij 
de (wedstrijd)secretaris. 
 
11. Rondvraag  

Hans: normaal gesproken worden notulen van vorig jaar besproken? 
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Marius: door technische storing kunnen we die nu niet laten zien en bespreken 

HG: deze kunnen bij de nieuwe alv wel vastgesteld worden, samen met contributievoorstel? Klopt. De notulen 
van 2016-2017, financiën en het contributievoorstel zullen bij een nieuwe ALV vastgesteld/besproken worden.  

Geertje: wat wordt de letter? 

Corrine: letter j behalve 2 teams die hebben letter i (resp mb 1 en heren 2). De wedstrijden van deze 2 letters 
komen wel zoveel mogelijk overeen. 

Corrine: Kan iedereen die dit nog niet gedaan heeft, de presentielijst tekenen? 
 
11. Sluiting 
 
Marius sluit de vergadering om 22.26 uur. 
We nemen afscheid van trainers, bestuursleden, commissieleden en bedanken de beheerders van de sporthal. 
Sportsbar Annen wordt bedankt voor bewezen diensten. 


