Notulen Algemene Ledenvergadering Volleybalvereniging Clam Dycke 3 j uli
1. Opening

Marcel opent de vergadering om 20.05 uur en heet iedereen welkom.
Afwezige leden met afberichl 3
Er wordt verzocht om allemaal te gaan staan uit respect voor Pieter Hildering
de jeugd, die helaas in januari is overleden.
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achter de
maar daar verteld Peter straks wat over. Uiteindelijk hebben we toch weer een jaar volley
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De presentielijst en de jaarverslagen lagen op de tafel, deze hebben jullie kunnen pakken.
van vorig jaar zijn niet geprint.
Aantal aanwezige leden: 29, ditzijn voldoende stemgerechtigden en de vergadering
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voorgezet.

2.Op- en aanmerkingen notulen ALV 21, juni2017
Marcel leest globaal de notulen van de vorige ALV voor
Deze worden gearresteerd.
3. Ingekomen post
We hebben geen ingekomen post maar personen die een verzoek hebben namens het buitentoernooi
Cees Jan en Roeland.

Roeland neemt het woord: 24 jaar geleden opgerichf volgend jaar 25 editie, Roeland en Emiel stoppen
ermee. Er worden dus 2 a 3 nieuwe personen gezocht. Ieder jaar wordt er winst gedraaid en een deel
daarvan is voor Clam Dycke bestemd. Ook willen ze dat de naam aangepast gaat worden van Krovo
buitentoernooi naar Clam Dycke, zodat er weer wat meer binding is. Cees Jan is penningmeester en
die blijft. Er hoeft waarschijnlijk maar een stuk of 4 avonden bij elkaar te komen, maar als het toernooi
nadert wordt het wel wat drukker.

Marcel vind het logisch dat er mensen vanuit Clam Dycke er aanvulling aan gaan geven
4. Op- of aanmerkingen t.a.v. de jaarverslagen

Scheidsrechtercoördinator, gearresteerd.
TC: Antoinette vraagt of de recreanten getraind worden volgend jaar? Bart meldt dat dit via een
roulatie van dames/heren gedaan zal gaan worden. Sandra wil weten warìneer er wat bekend is qua
trainer/team? Bart geeft aan dat Sietse hun gaat trainen. Gesprekken met Mark Jonker zijn nog
lopende. Theo geeft de heren trainen. Hij kan verder nog geen bevredigend antwoord geven. Linda
vraagt naar de teamindelingen. Bart er was sprake van een samenwerking met Seffighters maar dit is
niet doorgegaan. Seffighters haken af omdat Krommenie te ver fietsen was. Seúighters zouden in de 1"
klasse spelen dan zouden Clam Dyckers niet meer onder Clam Dycke spelen. D2 is D1 geworden met
10 spelers, D2 zijn de meiden A1, het belofte team en D3 8 spelers.Er zijn nog een tweetal dames van
andere verenigingen die 2" klasse en2u f 3" klasse spelen. H1 heeft 9 spelers. We willen wat met de
zaaldienst gaan doen. De mogelijkheid om langer door te trainen zowel binnen als buiten. Sandra
vraagt naar de zalendienst hoe gaat dit in zijn werk? Evert geeft aan dat een team van de 2"ronde de
L" ronde dienst heeft en een team van de 1" ronde heeft de 2" ronde dienst. Hier gaat een indeling van
gemaakt worden. Gearresteerd.
fC: Er staat niet vermeldt dat Anita Timmers stopt. Linda vraagt of er meer jeugdleden zijn die door
kunnen schuiven? feffrey antwoordt dat alleen de A de capaciteit heeft. Bart vult nog aan dat er een
aantal mee gaan trainen met de groep van Erik. Gearresteerd
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Materialen, gearresteerd.
Wedstrijdsecretariaat Loes meldt nog dat Nevobo niet echt meewerkt met het verplaatsen van
wedstrijden terwijl wij daar niet aan meewerken. Gearresteerd.
Secretaris, gearresteerd.
5. Bestuursbeleid en

huishoudelijk reglement

Peter neemt het woord: Komend jaar moeten we de privacy wetgeving vaststellen in het huishoudelijk
reglement, we zoeken nog iemand die dit op zich wilt gaan nemen. Hierin wordt ook nog gesproken
over junioren, dit zal aangepast worden in aspiranten. ABC- en CMV-jeugd, het voorstel is om deze
gegevens aan te passen, zijn daar bezwaren tegen? Geen bezwaren.
6. Bestuursverkiezing
a.

Voorzitter:

Marcel

Kenter

Aftredend, herkiesbaar

b. Vice-voorzitter

Vacature

Secretaris:
Penningmeester:
e. 2" Penningmeester:
Kandidaat;

Klompenburg Aftredend, niet herkiesbaar
Peter Hogenbirk
Aftredend, herkiesbaar
Aftredend, niet herkiesbaar
Petra van den Brink
Suzanne Diemeer
Renee heeft 2 maanden geleden aangegeven wegens omstandigheden per direct met haar
werkzaamheden te stoppen, zij heeft zelf mensen benadert om haar functie te vervullen, dit is nog
lopende.
Suzanne had aangegeven als er een team voor haar zot zijn dat zij dan de ledenadministratie zou
gaan doen, dit is het geval en zij wordt benoemd.
Marcel geeft aan dat hij nog 1 jaar het voorzitterschap blijft doen, maar daarna mag een opvolger zijn
taak overnemen. Hij is dan 5 jaar voorzitter geweest.
c.

Renee van

d.

7. Commissie verkiezing
a.Technische Commissie:

Voorzitter:
Leden:

Bart Klarenbeek
Dennis Visser
Carola Schornagel

Wedstrijdsecretariaat:

Erik Waringa
Loes Butter
Antoinette Post

Scheidsrechtercoördinator:

Sandra Winter

Gestopt per 31-3-2018
Begonnen

-1,-11,-2017

Saskia May

Materialenbeheerder

Evert Linnenbank

b. Jeugd Commissie:

Voorzitter:
ABC-jeugd:

Dennis Floris

Anita Timmers
Dennis Keasberry

CMV-jeugd:

Grote Club Actie:
c. Kas Commissie:

Annemieke van Dijk
Erik Vet
Mark de Ruijter
Jeffrey fonker
Vacature
Jolanda Bosschieter

Yvonne Warmerdam
Vacature

d. Website
e. Social Media:

Vacature Reserve
Pascal Bosschieter
Tessa Peetoom

f. Sponsor commissie:

Linda van Roemburg
Mirko Obradovic
Vacafure:
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Stopt per 31,-05-2019
Aftredend, niet herkiesbaar

Stopt

Aftredend, niet herkiesbaar
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Marcel bedankt Dennis Visser voor zijn inzet en overhandigd een bon. Bart geeft ook aal dat hij gaat
stoppen aan het begin van het nieuwe seizoen met zijn taken als voorzitter TC. Het ontbreekt hem aan
tijd en energie doordat hij vader is geworden en dat vindt hij belangrijker, hii bliift wel volleyballen,
maar deze taak erbij is teveel. Hij is bezig met het technisch beleid. }{rij zal een functie omschrijving
aanleveren voor een vacature. Jeffrey vraagt wie het op zich neemt qua vacatures? Marcel heeft het
liefst dat je zelf een vervanger voor je functie zoekt en anders regelt hij de vacature.
Verder geen aanvullingen en geen bezwarert, wordt gearresteerd.
8. Financieel overzicht seizoen 20lG2Ol7
De balans, begroting en contributies worden uitgedeeld.
We hebben het afgelopen jaar een verlies van € 1.280. Dit komt doordat er materiaal gekocht is voor €
1.000, € 500 is gesponsord door het buitentoernooi. Een meevaller was dat Frans La Rooij niet betaald
hoefde te worden. De grote Clubactie heeft aardig wat geld binnen gehaald. Jeugd is 2x op kamp
geweesf de shirts staan op de balans, deze moeten afgeschreven worden door de komst van de
nieuwe shirts. De jeugd mag de oude shirt behouden.

De kascommissie heeft alles gecontroleerd en decharge wordt verleend.

Door het wegvallen van sponsoren zal de contributie verhoogd moeten gaan worden, we hadden Perk,
Karakt-Hair en Kuijs Reinder Kakes. Per 1 januari2019 gaat de zaalhuur ook omhoog van6o/o naar 9%,
dit is door de overheid vastgesteld. We hadden € 300 verdiend aan de grote clubactie. We ontvangen
van Sport en Vrije tijd € 250 voor sponsoring.
Antoinette vraagt naar het Schipholfonds, de Ham heeft deze al2x ontvangen. Rolf Groot zit in de
commissie volgens Mark.

feffrey meldt dat de contributies niet overeenkomen, daar gaat Peter naar kijken.
We besluiten om de contributies te verhogen metS%, alleen niet voor de A-jeugd.
9. Financiële planning seizoen 2018-2019
a. Vaststelling contributies voor het seizoen 2017-2018

Contributie

2017- 2016201,8 2017
CMV
B/C Jeugd
A feugd
Senioren
Recreanten

Donateurs

1,24,00

120,00

180,00
215,00
236,00
129,00

175,00
215,00
230,00
125,00

17,00

b. Vaststelting inschrijfgeld competiti e 2018-2019
Het inschrijfgeld is ongewijzigd gebleven en stond op € 5,-.
c. Vaststelling begroting seizoen 2018-2019

Verder zrln er geen op- of aanmerkingen en punt 9 wordt gearresteerd.

J
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10. Programma seizoen 2018-2019

Op maandag 3 september beginnen de scholen.
Deze week is er beachvolleybal op de Rozengracht in Zaandam.
Nieuwe shirts zijn verkrijgbaar bij Sport en Vrije Tijd in Krommenie. Yvonne meldt dat zlj de shirts al
besteld heeft, maar dat de nummering het zelfde is gebleven als het afgelopen jaar. Het had wel zo
handig geweest om de nummering opnieuw in te delen.
Marcel meldt nog dat in seizoen 2019-2020 Krovo 50 jaar bestaat, Clam Dycke bestaat dit jaar 10 jaar.
L1. Rondvraag

Bart: wil nog melden dat hij bezigß met een combinatie van JC/TC voor het technisch beleid.
heeft gevraagd of Dennis Keasberry wil aanschuiven.

Hij

Linda: zit er nog groei in de jeugdleden? Is er een wachtlijst? jeffrey antwoordt hierop dat er een
lichte daling is maar dit komt doordat de meiden A naar de senioren zijn gegaan.
Sandra: communicatie vanuit het bestuur naar de leden toe loopt niet lekker, bijvoorbeeld het
eindfeest was te laat doorgegeven, misschien is dit een aandachtspunt voor volgend jaar.

Antoinette: kunnen op de website de trainingstijden geplaatst worden en als bijvoorbeeld de hockey
binnenkomt dat de verschuivingen daarop vermeldt worden? Trainingstijden staan er altijd op, maar
verschuivingen is niet mogelijk en niet handig.
Evert: Privacy wetgeving moet naar voren getrokken worden, je moet al aan kunnen tonen dat je
ermee bezig bent. Het had nu al in orde moeten zijn.
Peter: meldt het verschil nog dat eerder opgemerkt was door Jeffrey, komt door de shirts die niet aan
de ontvangstenkant en de uitgavenkant staan.

Evert wordt nog bedankt voor het fluiten van de wedstrijden en krijgt een bon overhandigd. Willem
Fontijn is er niet, hij krijgt later zijn bon.
12.

Sluiting

Iedereen wordt bedankt voor zijn aanwezigheid, inbreng en het meedenken. Marcel wenst iedereen
een fijne vakantie en biedt iedereen nog een drankje van de vereniging aan.

Allen tot 3 of 4 september!
21.30 uur sluiting.

Notulisl Carola
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