
 

 

 

 

03.02.2021 Notulen Algemene Leden Vergadering seizoen 2019/2020 (digitaal) 

Aanwezig: Bestuur José Neering (voorzitter), Niels Korver (penningmeester), Monique Schoordijk 

(communicatie),  Simone van de Meer (ledenadministratie), Mirjam Borstlap (TC ABC), Helga Jansen 

(TC DEF), Anne-Marie Blaauw (TC Senioren), Miranda van Heijst (TC Senioren), Remco van ’t Klooster 

(wedstrijdsecretariaa), Sandra Gorter (sponsorcoördinator en notulist) 

Leden: Leon ten Barge, Renata Besemer, Leonie Best, Carlijn Beuving, Femke Broertjes (ABC), Sonja 

van Dijk, Pascal van Deursen, Nathalie Doornik (DEF), Maarten Gillisen, Lucia Hogenberg, Dave van 

Hout, Janny Landheer, Maarten Oosterhof 

NB vanwege Covid-19 is de ALV later georganiseerd dan gebruikelijk (oktober) 

1. Opening 20.15 uur : vergadering wordt geopend door de Voorzitter. De ALV is een terugblik 

op het seizoen 2019/2020 maar vanwege de COVID-19 maatregelen zullen er ook 

beslissingen ten aanzien van het lopende seizoen worden genomen. Agenda is qua volgorde 

aangepast: er wordt aandacht besteedt aan de Webinar waaraan Leon ten Barge, Mirjam 

Borstlap en Helga Jansen hebben deelgenomen. De verslagen van de verschillende 

bestuursleden worden niet uitgebreid besproken. 

2. Notulen 31.10.2019 ALV zijn vastgesteld  

3. Verslagen TC DEF / ABC / Senioren / Ledenadministratie / Wedstrijdsecretariaat / 

Sponsoring: geen opmerkingen. 

4. Verder verloop seizoen 2019-2020 input Remco: geen promotie / degradatie, vrije 

inschrijving seizoen 2021-2022. We verwachten geen competitie meer. Indien er 

mogelijkheden zijn om het seizoen (in de zaal) af te sluiten zullen we deze zeker benutten. 

5. Webinar: Leon geeft een enthousiaste presentatie m.b.t. de mogelijkheden die er zijn om 

Beachvolleybal professioneel uit te rollen. Beachvolleybal is laagdrempelig en toegankelijk. 

Gezien de organisatie is het een serieuze optie om dit op te starten met andere 

sportverenigingen. In ieder geval is er behoefte om z.s.m. naar buiten te gaan.  

6. Financieel jaarverslag 2019-2020. Kascommissie heeft de kascontrole uitgevoerd en de 

administratie goed bevonden. Aan het bestuur wordt decharge verleend. 

Begroting 2020-2021: We betalen vanwege Covid-19 geen zaalhuur en hebben geen uitgaven 

voor trainers. Helaas ontvangen we van de Nevobo bijna geen korting: vanwege hoge 

overheadkosten. Dit alles in overweging nemende is het voorstel om voor de 2e helft van het 

seizoen 2020-2021 geen contributie te innen. Met als kanttekening: indien er iets 

georganiseerd wordt zal dit tegen kostprijs doorberekend worden aan de deelnemers. 

Stemming 20x voor. 

 

Contributie seizoen 2021-2022: penningmeester geeft aan dat we nu aan het interen zijn op 

onze reserves en dat nu het moment is aangebroken om een contributieverhoging van € 10,- 

door te voeren. Lucia benoemt nog even de randvoorwaarden vanuit de notulen 31.10.2019 

ALV: voor ieder team een trainer en goed materiaal.  

Stemming 20x voor. 



7. Bestuurssamenstelling 

TC ABC: Mirjam Borstlap herkozen 

Senioren: Anne-Marie Blaauw herkozen, Miranda van Heijst treedt af aan het einde seizoen 

Communicatie: Monique Schoordijk treedt af aan het einde seizoen. Tjeerd blijft wel de 

de webmaster 

Sponsorcoördinator: Sandra Gorter herkozen 

Voorzitter: José Neering herkozen 

NB Remco van ’t Klooster heeft aangegeven te willen stoppen als wedstrijdcoördinator.  

We doen als bestuur een dringend beroep op hem om toch aan te willen blijven met ter  

ondersteuning een lid die de scheidsrechterscoördinatie doe. 

 

Er is een oproep gedaan voor de TC Senioren en Carlijn Beuving heeft daar tijdens de ALV  

gehoor aan gegeven. 

 

NB Maarten Oosterhof geeft aan dat hij wil zorgdragen voor de materialen 

 

 

8. Rondvraag 

Sandra Gorter: gezien de Covid-19 willen we dit seizoen geen factuur sturen aan de sponsors 

met lopende contracten en het contract met 1 jaar verlengen. Stemming 19x voor 

Janny Landheer: in de begroting 2020-2021 is het oud-papier met een in verhouding laag 

bedrag meengenomen: reden? De penningmeester en coördinator oud-papier Renata 

Besemer geven aan dat er niks veranderd is . Concreet betekent dit de inkomsten van oud-

papier hoger zullen zijn: begroting aanpassen (aktie Penningmeester). 

9. Afsluiting 20.58 uur: Voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit af. 

 

 


