
Notulen ALV 
Dinsdag 6 november, aanvang 20.00 uur  
Sporthal De Blijk 
 
Aanwezig: Leon ten Barge (voorzitter), Remko van ’t Klooster, Maarten Gillissen, Martin Henri, Margot den 
Hartog, Jacqueline van Wattingen (notulen), John den Hollander, Peter Bouwer, Mark van ’t Klooster, 
Helga Jansen, Anne Stoker, Monique Stoker, Mirjam Borstlap, Aranka Breed, Sanne van der Linden, Hans 
Aldenkamp 
 
Afwezig met kennisgeving: Angelique van Dijk, Simone van der Meer, Laura Ploegstra en Natascha 
Wenneker. 
  
Agenda  
 
1. Welkom en mededelingen  
Voorzitter toont een citaat uit de statuten om het nut van de ALV kracht bij te zetten. De opkomst van 
vanavond is de hoogste sinds 8 jaar. Waarvoor dank aan de aanwezige leden (10). 
 
2. De Euro’s  

 Financieel verslag seizoen 2011/2012  

De vereniging staat er goed voor en heeft het afgelopen boekjaar beter afgesloten dan het vorige. Groot 
aandeel in de verbeterde inkomsten hebben de Vriendenloterij, Buurtvolleybaltoernooi en de Grote 
Clubactie. 
Op de balans staat €75 activa voor borg van sporttassen van heren 1 van lang geleden en €75 passiva 
vanwege een niet traceerbare ING rekening. Voorstel om deze 2 posten tegen elkaar af te strepen. 
Voorstel aangenomen. 

 Begroting seizoen 2012/2013 
In de begroting is rekening gehouden met lagere kosten voor trainers en de ruimte die hiermee (helaas) 
vrijgekomen is doorgeschoven naar een post evenementen. Hierdoor is uiteindelijk een klein positief saldo 
over op de begroting 2012/2013.  
 
3. Contributie 2013/2014  

 Voorstel tot aanpassing contributie i.v.m. inflatiecorrectie (€ 5.-)  

Redenen voor het voorstel zijn: 

- Doorbelasten stijging kosten van NEVOBO (teamgelden) 

- Jaarlijkse verhoging zaalhuur (indexatie) 

- Inkomsten uit contributie niet te ver uit de pas laten lopen met uitgaven voor zaal, Nevobo en trainers 
(zie verhouding) 

- Van overige opbrengsten deel vrij kunnen maken voor extra’s (evenementen/feest/toernooien) 

Tegen het voorstel wordt opgeworpen dat het onredelijk is naar leden vanwege de crisis en het huidige 
positieve resultaat. Ook is het scheef voor heren 1 t.o.v. Dames 1. Hun contributies zijn hoger terwijl zij dit 
jaar enkel 1x trainen en geen gekwalificeerde trainer hebben. Aanwezige beseffen echter ook dat op de 
langere termijn de stijgende kosten van zaalhuur en Nevobo niet alleen uit extra activiteiten kunnen 
worden opgebracht. 

Voorstel verhoging contributie per 2013/2014 aangenomen. Voor heren 1 wordt binnen het bestuur nog 
bekeken om voor seizoen 2012/2013 een aanpassing te doen. 

 Wijzigingsvoorstel contributie leden van verdiensten  

Het betreft bestaande en nieuwe leden van verdienste. Voorstel wordt aangenomen mits betreffende 
personen zich erin kunnen vinden. Hiervoor wordt contact opgenomen met de Leden van Verdienste die 
dit treft  

 Afschaffen regeling 3e jeugdlid uit één gezin per 2012  

Aangenomen 

 Contributie jeugd op basis van teaminschrijving 



Dit houdt in dat een jeugdlid B dat wedstrijden speelt met Jeugd A, voor team A contributie betaalt 
 
Ouders van (potentiële) jeugdleden actiever wijzen op Jeugdsportfonds.  
Jeugd uit gezinnen met een lager inkomen kunnen evt. gebruik maken van het Jeugdsportfonds, om de 
drempel te verlagen om jeugd lid te maken. Dit zal breder bekend worden gemaakt. 
 
4. Technische en wedstrijdzaken (2011/2012 en 2012/2013)  

 TC Senioren 
’11-’12 was een goed jaar, D1 heeft promotieklasse gespeeld en H1 haalde de halve finale beker. 
Huidig seizoen is moeilijker: jongere heren opgestapt, 1 damesteam weg, dames 1 handhaving zal moeilijk 
worden in promotieklasse, en voor een terugval in motivatie zal gewaakt moeten worden. 
Positief: er zijn meer recreanten gekomen naar aanleiding van BVB loterij en jubileumfeest. Er is interesse 
om volgend seizoen competitie te spelen. 

 TC Jeugd 
Seizoen was een groot succes, mede door samenwerking met Oberon dat resulteerde in een Spike It A en 
B team en een kampioenschap. Bijna alle jeugdniveaus waren vertegenwoordigd: Meisjes A B C en Jongens 
A en B. De jeugdmiddag ter ere van het jubileum was geslaagd. 
Seizoen ’12-’13:  
Er komen trainingsdagen voor coaches, een schooltoernooi wordt georganiseerd (SMV) voor 6e en 7e 
groepers. 
Jeugd traint in hogere teams mee.  
We hebben de grootste CMV vereniging en de meeste jongens. Er is veel plezier en fanatisme onder deze 
jeugd. 

 Wedstrijdzaken 
Minder senioren veroorzaakt minder scheidsrechters. Heren 1 heeft geen bondscheidsrechter meer nodig, 
maar dit moet wel met een interne scheidsrechter opgelost worden. Tegenwoordig kan een licentie via de 
Nevobo-website verkregen worden. Tellers bij wedstrijden ontbreken soms, aandacht daarvoor blijft 
 
5. Terugloop senioren, vrijwilligers vinden, betrokkenheid leden.  
Wat is de temperatuur van onze vereniging? Back to Basics, een filmpje en discussie met onze leden!  
Opgeworpen ideeën: 

 Binden/verbinden is belangrijk, doen we misschien te weinig 

 Er moet meer interesse zijn voor de wedstrijden van andere teams, er mag aangemoedigd en gejuicht 
worden! 

 Vernieuwing van het bestuur geeft meer creativiteit. Ideeën en doen van onderaf en niet alleen vanuit 
bestuur. 

 Direct de mening van leden vragen via een niet bestuurslid. 

 Aanvoerders overleg organiseren ongeveer 2-3 x per seizoen om verwachtingen en ongenoegen leden 
te peilen, en wijzigingen in reglement te presenteren. Zowel voorafgaand aan seizoen als in de loop of 
einde seizoen. 

 Eventueel een vertrouwenspersoon 

 Andere bindende activiteiten organiseren: mixen teams na laatste wedstrijden, Datering Fan & Fun 
feest aanpassen.  

 Verkiezing: sporter van het jaar/team van het jaar? 

 Elkaar leren kennen  volleybalkaartjes actie? 

 Vragen naar werkervaring op aanmelding volleybal. 
 
6. Bestuurszaken 
gevraagd ondersteuning TC/bestuursfuncties/aftreden en/of wisselingen huidige bestuur  
Sommige bestuursleden willen op termijn gaan stoppen met taken. De voorzitter wil graag de hamer 
overdragen uiterlijk 1 juli 2014, maar wil dan ook best weer eens iets anders doen.  
TC heren  Sabine Reimus (ondersteuning misschien per januari 2013) 
TC dames Remko 
Wedstrijdzaken  Margot wil zich hiervoor beschikbaar stellen. 
 



Kascontrolecommissie: Martin Henri en Peter Bouwer maken hiervoor met Hans een afspraak. Bij 
goedkeuring zal Hans decharge gegeven kunnen worden. Voor het jarenlang presenteren van het 
financieel overzicht wordt Hans nog een (bedank)flesje overhandigd. 
  
7. Ons jubileumjaar  
extra activiteiten?! Alternatief Fan&Fun? Ideeën?! 
Zie ook 5 
 
8. Rondvraag/Wvttk  
Mirjam: BVB 2014 kan wellicht geen gebruik meer maken van de voetbalvelden. Alternatief zoeken? 
Margot: Is er al weleens gedacht aan een andere dag ipv zondag? Dat is een paar jaar geleden juist 
gewisseld door de afhankelijkheid van o.a. bedrijfsvoetval. 
 
Einde 22:00uur 
Leon bedankt de aanwezigen en nodigt iedereen nog uit voor een drankje aan de bar. 
 


