ALGEMENE LEDENVERGADERING
Datum:

25 juni 2019

Locatie:

Atlantic, Krommenie

Aanvang:

20.00 uur

Aantal leden aanwezig: 21
1. Opening door voorzitter
Niet iedereen heeft de agenda en jaarverslagen over de mail ontvangen. Er moet gecheckt
worden of alle emailadressen nog in het bestand staan en wie er missen in de lijst.
Financieel zijn we dit jaar in de min geëindigd, ook aankomend seizoen zullen we
waarschijnlijk in de min eindigen.
Bezetting bestuur. Commissies zijn in aantallen en kwaliteit goed bezet, maar op
bestuursniveau missen we leden. Ook zal dit de laatste vergadering van Marcel zijn als
voorzitter.
2. Op- of aanmerkingen notulen ALV 2 juli 2018
Er zijn geen vragen over de notulen van de ALV juli 2018.
3. Ingekomen post
Buurtcamping in Krommenie. Er zijn verschillende verenigingen benaderd of er animo is om
mee te doen met de buurtcamping. De Vraag voor Clam Dycke is om activiteiten op te zetten
die met volleybal te maken hebben.
4. Op- of aanmerkingen t.a.v. de jaarverslagen
a. Jeugdcommissie
Mooi seizoen gehad, als jeugdvoorzitter. Het was een rustig jaar. Voorzitter heeft wat extra
werk gehad voor het organiseren van het kamp en de grote club actie.
5 teams zijn kampioen, zowel bij de ABC als de CMV.
Komend jaar krijgen we een jongens team in de c. Het team is door een reglementswijziging
bij de NEVOBO ontstaan.
De voorlopige teamindeling staat op de site. De trainers zijn ook rond voor de jeugd.

Sinterklaasfeest was een goed feest, de kinderen hebben genoten.
Jeugdkamp was ook een groot succes.
De jeugdcommissie genoeg leden. Tamara, Jan-Willem en Pieter zijn nieuwe leden voor de
CMV, Jeffrey en Mark stromen door naar de ABC.
Anita en Annemiek onwijs bedanken voor hun inzet.
Zeker voor de jeugd nog iemand bedanken, Hilltex, onze hoofdsponsor.
Vragen over het verslag: nee
b. Materialencommissie
De 16 ballen en de netten in de zaal doen hun werk. Toch gaat er ook wat mis de
ballenpompen verdwijnen en netten worden uit andere zalen gehaald.
Evert stopt na dit seizoen als materiaalbeheerder, daarom zoeken wij een nieuwe
materiaalbeheerder/ster. Meld je aan!
Vraag: is materiaal echt kwijt?
Evert: Netten worden meestal terug gevonden in andere zalen. Ballen zijn wel echt weg.
Theo: als Evert stopt, is het ook de taak voor de trainers om goed op het materiaal te letten.
Kinderen hebben geen benul waar de ballen of spullen moeten. Als trainers heb je meer
zicht.
Probleem: trainers moeten zelf trainen. Trainer spreekt daarom verantwoordelijke aan, er
moet een volwassenen bij zijn die het opruimen begeleidt.
c. Scheidsrechtercommissie
Dit jaar voor het eerst alle scheidsrechters een mail gestuurd vlak voor de wedstrijd, dit
hielp. Weinig wedstrijden zonder scheidsrechter.
Zorg dat formulier direct na wedstrijd is ingevuld, anders krijgt de club een boete.
Scheidsrechters verdienen consumptiebonnen. Aan het einde van fluiten krijgt de
scheidsrechter een bon voor een drankje van het team dat gefloten wordt.
Peter: We moeten zelf bonnen maken, het sportbedrijf heeft zelf geen systeem.
Fluitsysteem gaat veranderen. Senioren fluiten senioren en A en B jeugd. A jeugd gaat de C1
fluiten. De rest van de C moet zelf scheidsrechters regelen. Elk team moet 1 naam opgeven
en die wordt in geschreven bij de NEVOBO. Deze naam moet op het wedstrijdformulier
genoteerd worden. Het kost geld om meerdere namen op te geven bij de NEVOBO.
Zowel de JC1 als de MC1 wordt gefloten door de A, Want er zijn twee A teams. De hele A
jeugd gaat fluiten. Sandra gaat contact opnemen met de meiden, met daarin wat er verwacht
wordt.
De ouders van C worden ingelicht door Sandra en de jeugdcommissie.
Het verstandig om de ouders die van de C moeten fluiten een avond uit te nodigen om uit te
leggen wat er verwacht wordt. De ouders moeten ook de online cursus volgen.
Idee is om bij de eerste training een oefenpotje te organiseren, zodat de regels doorgenomen

kunnen worden. De jeugdcommissie brengt de ouders alvast op de hoogte, zodat ze zich
kunnen voorbereiden.
d. Wedstrijdsecretariaat
Moeilijk start, de hele zomervakantie bezig geweest om het programma bij het sportbedrijf er
doorheen te drukken. Gaat dit jaar anders.
Taak begint aan het einde van het seizoen. Voor het aankomende seizoen zijn we
ingeschreven. Minder senioren en veel jeugd. Senioren teams kunnen we niet missen, dus
help leden zoeken.
Na kerstvakantie is stressvolle periode, omdat de tijd om alles te regelen korter is.
De CMV moet vanaf het nieuwe seizoen ook met het digitale wedstrijdformulier werken.
Staat bij de NEVOBO op de site.
Mochten er klachten zijn over het TRIAS, zoals kapotte spullen, vieze kleedkamers etc., meld
het bij melding@sportbedrijfzaanstad.nl
e. Technische commissie
Carola is gestopt. Dennis en Erik pakken het op en houden het bij, maar dat is het ook.
dit is een gat in de organisatie dat cruciaal is. VZ is Technisch hart van de vereniging.
dit is een zorgpunt.
Marcel is gebeld door vader van VCC dames 2, dochter niet tevreden en of er plek is in de
club. Dat zou betekenen 5 leden erbij. Moeilijke is dat je van de NEVOBO niet te horen krijgt
of je een tweede klasse team mag inschrijven.
Proces, eerst afwachten de pd wedstrijden of die tweede klasse team willen spelen, daarna
mag de club pas teams inschrijven. Dus kan zijn dat je de tweede klasse niet kan bieden.
Erik en Dennis weten te weinig van de organisatie om te weten hoe te handelen.
Hoe is het afgelopen jaar gegaan als commissie? Bart is gestopt, Dennis is vooral voor de
jeugd. Erik is niet zo handig met computers etc. en wil graag assisteren.
Het organiseren is moeilijk, omdat de namen wie er volgend jaar spelen niet kloppen. Leden
schrijven zich uit en begin seizoen weer in. TC maakt een team, blijken allemaal meiden
gestopt. Geeft veel kopzorgen, daarnaast kom je niet aan de gewone taken toe, zoals trainers
zoeken. De huidige TC kent te weinig mensen.
Alle teams hebben een zaal en een trainer, behalve dames 1 en 2 (ondertussen opgelost) en
heren. Trainers kosten meer en we hebben een slecht financieel jaar gedraaid.
Als bestuur steunen we de TC, maar als er geen mensen bijkomen dan blijft het moeilijk.
5. Bestuursbeleid en huishoudelijk reglement
a. Privacy wetgeving

Vorig jaar ook over gehad, stuk opgesteld, staat op de website. Hierin staat wat wij opslaan
aan data, wat we er mee doen, aan wie etc.
Op het inschrijfformulier wordt nu ook gevraagd over het plaatsen van beeldmateriaal.
b. VOG
Verklaring omtrent gedrag, alle trainers moeten deze opvragen, is gratis voor verenigingen.
In de overeenkomsten met trainers is de VOG en privacy wetgeving opgenomen.
c. Vertrouwenspersoon
De leden moeten bij iemand terecht kunnen. Iemand die je kan aanspreken als er
misstanden zijn. Ellen van Verdiepen, Is het jarenlang geweest. Navragen of ze nog steeds
deze functie heeft.
d. Gebrek aan bestuurders
Zoeken mensen die de kar willen trekken. We zitten in dezelfde positie als twee jaar geleden.
Er moet duidelijk gemaakt worden hoeveel tijd het kost, welke taken er zijn, etc.
Een nieuw werkgroep is ontstaan die willen na denken over een eventuele campagne.
Jan-willem
Ilse de Jong
Jeffrey Jonker
Iris Teeuwen
Erik Waringa
Ouders van de jeugd aanspreken en nood uitspreken. Tip Cees-Jan, Zaankanters voor elkaar.
6. Bestuursverkiezing
a. Voorzitter

Marcel Kenter

aftredend, niet herkiesbaar

Na deze vergadering is de vereniging zonder voorzitter.
b.
c.
d.
e.

Jeugd voorzitter
Technische Commissie
Secretaris
Penningmeester

Dennis Floris
vacature
Anna Rinkel
Peter Hogenbirk

Nog 1 jaar tot juni 2020.
f.

Ledenadministratie
Suzanne Diemeer
zwangerschapsverlof.
Carola gaat Suzanne helpen.

7. Commissie verkiezing
a. Technische Commissieleden zoeken voorzitter.
b. Leden: Carola Schornagel
aftredend, niet herkiesbaar
Erik Waringa
Dennis Keasberry
Wedstrijdsecretariaat:

Loes Butter en Antoinette Post

Scheidsrechterscoördinator:
c. Materialenbeheerder:
d. Jeugd Commissieleden:
ABC-jeugd:

CMV-jeugd:

Sandra Winter
Evert Linnenbank

aftredend, niet herkiesbaar

Dennis Keasberry
Annemieke van Dijk aftredend, niet herkiesbier
Erik Vet
Mark de Ruijter
Jeffrey Jonker
Pieter Beelen
Jan Willem van den Berg
(Tamara van Garrel)

e. Grote Club Actie:
vacature
Anita en Annemieke geven aan dat dit willen oppakken
f. Kascommissie:
Leonie van Rest
Ilse de Jong
Iris Teeuwen
g. Website:
Tessa Peetoom
h. Sociale media:
Tessa Peetoom en Linda Roemburg
i.

Sponsor Commissie:
vacature
zijn heel blij met Hilltex, maar hebben verder geen significante sponsors. Bart wil in de
commissie, maar wil de kar niet trekken.

Wat hebben wij sponsors te bieden?
Heren kampioen
Jeugdkampioen
Naamsbekendheid
Financiën
Financieel verslag seizoen 2018-2019
Presentatie overzicht Begroting vs. Actuals en Resultatenrekening
Slecht jaar, 6000 min. (zie resultatenrekening).
Verklaring verlies:
a. Contributie inkomsten blijven achter, er waren op moment van begroting meer teams
voorzien. 1 Damesteam minder, 3 jeugdteams teruggetrokken.
b. Kosten voor sponsors gemaakt, nieuw logo op nieuwe shirts, coach jassen aangeschaft
(Karakthair).
c. Afschrijving leenshirts
d. Minder inkomsten Grote Club Actie
1 lid, al 2 jaar niet betaald, wordt geroyeerd. Ingewikkelde situatie.

Positieve punten:
o Trainer binnen budget gebleven
o Geen boetes
o Lagere operationele kosten
Met dit verlies gaat ons eigen vermogen terug naar het minimum van 20% van de begroting.
De kascommissie, bestaande uit Leonie van Rest en Carola Schornagel heeft de boeken
gecontroleerd en akkoord bevonden. Ze adviseren de vereniging het bestuur decharge te
verlenen voor het financiële beleid 2018-2019. Dit advies wordt overgenomen door de
vergadering.

b. Vaststellen begroting 2019-2020
Na discussie is besloten de begroting van 2019-2020 niet verder te behandelen omdat er te
weinig inzicht is in eventuele kosten van bijv. de trainers. Daarnaast moet er gekeken
worden waar bezuinigen kunnen worden doorgevoerd. Een werkgroep bestaande uit
Antoinette Post, Theo de Draaijer, Jeffrey Jonker en Peter Hogenbirk gaat de begroting
nogmaals bekijken en aanpassen. Als dit gelukt is, wordt er tijdens de extra leden
vergadering de begroting en contributievoorstel gepresenteerd.
8. Rondvraag: 9. Sluiting

