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  20191031 Notulen Algemene Ledenvergadering 
 

Aanwezig: Bestuur:  José Neering (voorzitter), Niels Korver (penningmeester), Simone van der Meer 

(ledenadministratie), Helga Jansen (TC DEF jeugd), Mirjam Borstlap (TC ABC jeugd),  Remko van ’t 

Klooster (wedstrijdsecretariaat), Sandra Gorter (sponsorcoördinator) en Monique Schoordijk 

(communicatie en notulist) 

Leden: Rick Singstra, Gerjen Binnekamp, Ray Verzijden, Saskia Overes, Marleen Buitendijk, Pascal van 

Deursen, Lucia Hogenberg, Angelique van Dijk, Anne-Marie Blaauw, Leon ten Barge 

 

Afwezig (met bericht): Anneke Hilhorst, Rob Beemster, Maarten Gillissen, Esther Pool, Mariska van 

Wijk, Wessel Blok, Sonja van Dijk, Tino van ‘t Hoenderdaal 

 

Er zijn twee schriftelijke machtigingen afgegeven voor het stemmen tijdens de vergadering. 

 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur. Ze start met de opsomming van alle activiteiten 
waar het bestuur zich het afgelopen seizoen mee bezig gehouden heeft. O.a de clubkascampagne, 
Back to the Future, aanschaf nieuwe ballen de NEUSbrief, nieuwe sponsoren, hoodies, trainers, PR, 
trainingen op de basisscholen, beachvolleybal, nieuwjaarsreceptie, Fan & Fun feest, Glow in the 
Dark… 
 
Daarna volgen enkele mededelingen: 

• Meldplicht seksuele intimidatie, per 1 april 2019 is er meldplicht bij de Nevobo. Bij de 
NeVoBo is een vertrouwenspersoon beschikbaar. Informatie daarover vindt u hier 
Inmiddels voldoen we aan de procedure zie document op de website en tekst 
informatieboekje 

• Statuten zijn opgevraagd bij de KvK om duidelijkheid in geldende afspraken te verkrijgen. 
Later in de vergadering volgen voorstellen ter goedkeuring om de statuten up-to-date te 
hebben. 

• Jaar start met 3e herenteam 

• Dit seizoen is gestart met de volleybalspeeltuin* voor kinderen onder de 6 jaar. 

• Scheidsrechterprobleem: Remko heeft daar al (deels) oplossingen voor gevonden. Het leidde 
tot het idee: welke vrijwilligerstaken er per team gedaan worden en kan daar een 
puntensysteem** aan hangen. Principebesluit of we zo’n systeem mogen invoeren? 
Stemmen met hand opsteken. 

 
 * Voor de volleybalspeeltuin wordt nagedacht over een zogenaamde strippenkaart. Omdat 

de kinderen nog erg klein zijn is mogelijk een heel seizoen contributie betalen wel veel omdat 
nog moeilijk in te schatten is of ze een heel seizoen willen blijven en of ze altijd aanwezig 
zullen zijn. Een strippenkaart is voor 10 trainingen. Per training ben je dan +/- 50 cent 
duurder uit dan wanneer je contributie betaalt. Er wordt gestemd middels hand opsteken. 
Alle aanwezigen (+ 2 volmachten) zijn voor. Voorstel wordt aangenomen. 

 **4 Stemmen voor een puntensysteem. Voorstel wordt afgewezen. Het huidige systeem (het 
fluiten toewijzen aan de teams i.p.v. aan personen) wordt gehandhaafd. 

 
 

2. Verslag Algemene Ledenvergadering 31 oktober 2018  
Geen opmerkingen. Notulen zijn aangenomen. 

http://vvnederhorst.nl/onewebmedia/Documenten/20190923%20Ongewenste%20initmiteiten.pdf
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3. Bestuurssamenstelling 

• Het bestuur startte vrijwel compleet, helaas moest Inge Pietersen haar functie wegens 
omstandigheden teruggeven. De overige leden van de Technische commissie hebben haar rol 
overgenomen. Een bestuurslid TC Senioren is welkom. Zo ook een formele secretaris. 

• De statuten geven bestuursperioden van twee jaar aan, waarna een bestuurslid kan worden 
herkozen, indien de persoon daarvoor open staat natuurlijk. Aangezien we formeel geen 
secretaris hebben (wel wedstrijdsecretaris!) lijkt het verstandig om penningmeester en 
voorzitter in een wisselend jaar te benoemen. 
Dagelijks bestuur: 
2019-2021 Penningmeester* 
2018-2020 Voorzitter 
2019-2021 Secretaris vacature 
Overige bestuursleden: 
2018- 2020 TC senioren 
2018- 2020 TC jeugd ABC 
2019-2021 TC jeugd DEF* 
2018-2020 Communicatie 
2019- 2021 Wedstrijdcoördinatie/Wedstrijdsecretariaat* 
2018-2020 Sponsoring 
2019-2021 Ledenadministratie* 
*Te benoemen in deze jaarvergadering: vetgedrukte leden 

 
4 Personen zouden formeel aftreden, alle 4 stellen zij zich herkiesbaar. 
Omdat het over personen gaat dient er schriftelijk gestemd te worden. Uitslag van stemming: 
Penningmeester: 17 voor, 2 tegen 
Ledenadministratie: 19 voor, 0 tegen 
TC jeugd DEF: 19 voor, 0 tegen 
Wedstrijdcoördinator: 19 voor, 0 tegen. 
De bovengenoemde huidige bestuursleden nemen derhalve opnieuw voor 2 jaar zitting in het 
bestuur. 
 
Anne-Marie Blaauw geeft aan dat zij samen met Miranda van Heijst de taak van TC senioren op zich 
wil nemen. Alle aanwezigen (+ 2 volachten) stemmen voor.  
Hartelijk welkom Anne-Marie en Miranda! 

 
4. Financieel jaarverslag 2018-2019 en begroting 2019-2020 
Getoond wordt de werkelijke balans 2018-2019, de balans per 31 juli 2019 en de begroting 2019-
2020.  
De kascommissie – bestaande uit Gerjen Binnekamp en Rick Singstra- heeft de kascontrole 
uitgevoerd en de administratie goed bevonden. Aan het bestuur wordt decharge verleend. 
 
De penningmeester licht de cijfers toe. Gevraagd wordt naar de betalingsverschillen. Dit heeft 
betrekking op niet betaalde contributie. De penningmeester gaat hier nog achteraan. 
  
Gezien de resultaten en de begroting komend jaar willen we de leden verzoeken om in te stemmen 
met een contributieverhoging van € 10,00 startend in seizoen 2020-2021. 
De vraag is of deze contributieverhoging voor alle leden hetzelfde zal zijn (dus ook voor jeugd) of dat 
er verhoudingsgewijs wordt verhoogd. Uitgelegd wordt dat het verschil tussen jeugd en senioren nu 
erg groot is en dat jeugdleden de vereniging geld kosten in plaats van opleveren. 
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Er volgt een discussie over de hoogte van het bedrag dat de vereniging als reserve in kas zou moeten 
houden. Daarnaast wordt uitgesproken dat men een contributieverhoging zou kunnen accepteren als 
daarvoor ook wat teruggezien wordt in de vorm van materialen (met name netten en palen) en 
gekwalificeerde trainers. 
Hierop volgende worden 4 voorstellen gedaan waarop gestemd kan worden: 

1. Géén contributieverhoging: 5 stemmen voor 
2. Contributieverhoging met 10 euro: 5 stemmen voor 
3. Contributieverhoging in kleinere stappen: 2 stemmen voor 
4. Contributieverhoging met 10 euro indien we inklinken op eigen vermogen én er actie 

wordt ondernomen m.b.t materiaal en trainers: 7 stemmen voor en daarbij dus een 
meerderheid. 

Optie 4 wordt met een meerderheid van stemmen aangenomen. 
 

5. Ledenadministratie (Simone) 
Geen mededelingen. 

 
6. Communicatie (Monique) 
Communicatie houdt de Website en Facebook zo actueel mogelijk. 1e NEUSbrief is al verschenen.  

• Er is meerdere keren kopij ingestuurd voor het weekblad Wijdemeren, m.n. om onze nieuwe 
sponsoren te verwelkomen, maar dit is helaas niet geplaatst. Naar de reden hiervan wordt 
nog geïnformeerd. 

 
7. Sponsoring (Sandra) 
De sponsorcoördinator is druk bezig geweest en heeft dit seizoen maar liefst 4 nieuwe sponsoren 
aangebracht, te weten Arens Makelaars (MA2), Thuiz bij (MC2), Lydi bloemsierkunst (recreanten) en 
Thermgroep Warmtepomptechniek (DS2). Ze blijft actief op zoek naar sponsoren en kijkt ook naar 
andere mogelijkheden van sponsoren. Er wordt een suggestie gedaan om een sponsor voor de hele 
vereniging te zoeken. Sandra neemt dit idee mee. 

 

8. TC (Helga en Mirjam) 
ABC: Mirjam geeft aan dat het vorig seizoen met meer jeugdteams geëindigd is dan waarmee het nu 
gestart is. Er zijn geen A teams meer (vorig seizoen 2). Een deel van deze jeugd is naar de senioren 
gegaan. Voor hen een leuke uitdaging die als zeer positief wordt ervaren. 
Er is een vraag over de contributie van jeugdleden die bij senioren spelen. Zolang een speler nog 
geen 18 is betaalt hij / zij jeugdcontributie. De contributie hangt altijd samen met de leeftijd. 
 
DEF: Verslag van Helga: Het eerste toernooi begonnen we met 3 teams. Maar gedurende de 

1e helft zijn er weer nieuwe leden bij gekomen. Totaal weer 6! Waardoor we gedurende 

het seizoen 2 nieuwe teams konden inschrijven en we uiteindelijk met 5 teams gespeeld 

hebben. Dit jaar geen team dat naar de C-jeugd doorstroomt maar er komt wel weer een 

team aan na het seizoen 2019-2020.  

Ook weer het School Moves Volley gedaan. Was weer erg leuk om te doen en ook om te 

zien hoe enthousiast kinderen zijn. Dit jaar mocht de Jozefschool naar het regionaal 

kampioenschap. Helaas geen kamp als afsluiting dit jaar maar op het moment dat dit 

geschreven wordt zijn er twee ouders die zich hebben aangemeld om aan het einde van 

seizoen 2019-2020 mee te denken/helpen om weer iets te organiseren. Kortom het was 

weer een leuk jaar waar we samen met de ouders aan gewerkt hebben 

 

Senioren: Verslag van Helga: Vorig jaar zijn we met drie damesteams gestart. Dames 3 

heeft, met behulp van invallen van dames 1, uiteindelijk een knap kampioenschap 

behaald waardoor ze naar de 3e klasse promoveren. Dames 1 is keurig in de 3e klasse 

gebleven en ook dames 2 is gegroeid met elkaar en begon in de loop van het seizoen ook 

sets te winnen. Aan het einde van het seizoen hebben we na veel overleg een besluit 
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genomen over de teams, hoe deze ingevuld zouden worden. Veel dames, omdat er ook 

a-jeugd doorstroomt naar de senioren, maar net niet genoeg om 4 teams te vormen.  

Heren 1 heeft het heel keurig gedaan. Net geen kampioen maar in de zomer kwam toch 

de vraag van de Nevobo of ze door wilden naar de 1e klasse, hierop is positief 

gereageerd. Heren 2 heeft het ook keurig gedaan. 

Aan het eind van het seizoen hebben we in overleg met de heren besloten om een derde 

team te gaan maken. Heren 1 en heren 3 zijn krap bezet maar met invallen bij elkaar en 

met hulp van Marijn/Jesse en Krijn die een dubbele speelgerechtigheid gaan krijgen moet 

het gaan lukken! 

 
9. Wedstrijd- en scheidsrechterzaken (Remko) 
Bijna alle thuiswedstrijden worden dit seizoen op vrijdagavond gespeeld. Als de eerste ronde goed op 
tijd start (kwart voor 7) dan loopt de planning goed. 
Er is een vraag over het fluit- en telschema, of dit gewijzigd is. Dat is niet het geval. Het schema zal 
nog op de website geplaatst worden. 

 

10. ‘The Future’ is hier 

• Plan voor evenement vanuit jongere leden voor 2020 

• De vereniging is op 22 december 20 jaar zelfstandig 

• Andere initiatieven van leden/teams. 
De vraag van de voorzitter is of men na wil denken over ideeën over bovenstaande. 
 
11. Voorstel besluit over doortrainen:  

• Doortrainen van teams buiten/na het seizoen: uit de recente ervaring blijkt dat teams 
soms willen doortrainen na het competitieseizoen. Dit is mogelijk, maar valt buiten de 
directe verantwoordelijkheid van het bestuur. Het betreffende team regelt de afspraak 
met Remko. Er mag gebruik gemaakt worden van verenigingsmateriaal, waar natuurlijk 
ook een zorgplicht bij hoort. 

 
 

12. Statuten: voorstellen wijzigingen en besluiten 
De statuten zijn opgevraagd bij de KvK om duidelijkheid in geldende afspraken te verkrijgen.  Ze zijn 
toe aan een update. Daartoe is een voorstel tot wijziging gemaakt en aan alle leden gestuurd. Er 
wordt (middels ‘hand opsteken’) gestemd over ieder voorstel tot wijziging. 
 
Onderstaand de wijzigingen zoals ze in deze vergadering zijn vastgesteld of goedgekeurd. 
 
Artikel 1 ongewijzigd 
 
Artikel 2 lid 1 aanvullen met …. waaronder het beoefenen van beachvolleybal wordt inbegrepen 
 
Artikel 3 ongewijzigd 
 
Artikel 4 lid 5 ondersteunend lidmaatschap als zodanig uit het statuut verwijderen 
 
Artikel 5 lid 1 ‘De algemene vergadering kan alsnog tot toelating besluiten.’ Verwijderen 
   Lid 3 vervalt 
 
Artikel 6 lid 2 opzegging uiterlijk 30 april van het lopende speeljaar. 
 
Artikel 7 ongewijzigd 
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Artikel 8 ongewijzigd 
 
Artikel 9 ongewijzigd. 
 
Artikel 10 lid 3 Het bestuur heeft voor het aangaan van een kleiner sponsorcontract voor 
bijvoorbeeld teamsponsoring de goedkeuring nodig van tenminste 2 bestuursleden, indien het de 
sponsoring van een team betreft, is er een instemmingsmogelijkheid voor het team. De instemming 
geldt voor de gehele sponsorperiode. 
 
Artikel 11 ongewijzigd. 
 
Artikel 12  
Lid 2 zie artikel 4 lid 5 verwijderen: “Ondersteunende leden…” 
ouders van een jeugdlid mogen in een ledenvergadering aanwezig zijn en hebben daar een 
adviserende stem.  
 
Artikel 13 ongewijzigd 
 
Artikel 14 lid 1 3 maanden wijzigen naar 4 maanden. 
      lid 5 vervalt 
 
Artikel 15 NB: Over dit artikel wordt geen overeenstemming bereikt. De voorgestelde wijziging is niet 
duidelijk, moet opnieuw worden opgesteld. 
 
Artikel 16 ongewijzigd 
 
Artikel 17 lid 2 vervangen vanaf “…, op een daartoe geschikte plaats….”door: via email ter 
beschikking stellen aan de leden, dan wel via de website of andere beschikbare en geschikte digitale 
bron. 
 
Artikel 18 ongewijzigd 
 
Artikel 19 ongewijzigd 
Naast statuten is er dus ruimte voor een huishoudelijk reglement, waarin gedragscodes staan, de 
afspraken die al gelden zoals al in het jaarboekje staan. Boekje kan uitgebreid worden met een 
vastlegging van gangbare praktijken (formulier kascontrole, taken per bestuurslid, etc.). Dat kan ook 
op de website te vinden zijn. 
 
Vertrouwenspersoon/omgaan met ongewenst gedrag staat beschreven in apart document en tekst 
staat in het informatieboekje 2019/2020. Artikel 6 lid 4 geeft handelingsruimte.  
 
NB: Overal waar in de statuten de term ‘ondersteunend lid/leden’ wordt gebruikt dient dit te worden 
geschrapt. 

 
13. Rondvraag 
José: Er moet nog een nieuwe kascommissie worden aangesteld. Gerjen Binnekamp neemt dit 
wederom op zich, samen met Ray Verzijden. 
 
Ook is het aanstellen van een commissie van beroep noodzakelijk. Er worden hiervoor leden 
benaderd. 
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Marleen vraagt of er ook een vertrouwenspersoon binnen de vereniging is. Dit is niet het geval, er 
wordt nu verwezen naar de vertrouwenspersoon van de Nevobo. Marleen stelt zich beschikbaar 
binnen de vereniging. Dit voorstel wordt dankbaar aangenomen en de vergadering gaat akkoord. 
 
Rick vraagt naar de status van het plaatsen van een net i.p.v de schuifwand. Naar dit voorstel is 
onderzoek gedaan en het is binnen het bestuur besproken en afgewezen vanwege redenen als 
geluidsoverlast, ruimtegebrek (opslag) en kosten. Dit zou teruggekoppeld zijn.  
Bij de aanwezigen heerst het gevoel dat er niet voldoende naar de mogelijkheden gekeken is. De 
voorzitter stel daarop voor het voorstel nogmaals te onderzoeken en het opnieuw op de agenda van 
de bestuursvergadering te zetten. 

 

14. Afsluiting 
Om 22.15 luit de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid. 
 


