NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING - BEVOKLocatie
: Golfbaan Beemster aan de Volgerweg nr. 42 te Middenbeemster
Datum/tijd
: woensdag 14 september 2016 om 20:00uur tot 22:30uur
Aanwezig
Petra de Wit – Tol (Penningmeester), Cor.Zwier (Secretaris), Theo Reuzenaar (TC Heren), Ralph Pauw (TC Heren),
Yvonne Haks, Ineke Mittemeijer, Ciska Kruijver, Ineke Velzeboer (Recreantencommissie), Marian van der Lee,
Marjo Molenaar, Mieke Tol, Anja Heijne – Tol, Kees Tol (Ledenadministratie), Aad Conijn (Website), Henk van der Lee,
Thomas de Dood (Wedstrijdsecretariaat/Scheidsrechters), Erik Karhof, Henk Duijn, Wil Dehe
Afwezig met bericht:
Jan Reuzenaar, Frank van Baarsen (kascommissie), Peter Pronk (kascommissie), Sandra Vanwersch (TC Dames), Kika
van Dalen (TCDames), Johannes vd Wal (TC jeugd), Yvonne Keesman, Gré v.d. Plaat, Willem Fontijn, Karin Blok, Arie
Kooiman, Ton Oudejans

1.

Opening/mededelingen secretaris
Vanwege het vacant zijn van de functie van voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door secretaris Cor Zwier
en genotuleerd door penningmeester Petra de Wit. Cor opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij roept
geïnteresseerden op zich aan te melden tot voorzitter, aangezien er nog geen opvolger is gevonden voor Jan
Reuzenaar.

2.

Vaststelling notulen ALV 16 september 2015
De notulen worden pagina voor pagina doorgenomen.
Op pagina 2 staat Jaap Konijn, dit moet Jaap Conijn zijn.
Verder geen opmerkingen.

3.

Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.

4.

Jaarverslagen en/of mededelingen van de commissies.
Secretariaat: Cor geeft een toelichting op het verslag. Naast de reguliere zaken zijn er een aantal
aandachtspunten.:
Het ontbreken van een voorzitter
Na de opheffing van Voho hebben een compleet damesteam en vier heren zich aangemeld bij Bevok.
Kees Tol wordt bedankt voor het versturen van de wekelijkse nieuwsbrief om de leden geïnformeerd te
houden.
Johannes van der Wal heeft de functie van TC jeugd op zich genomen. Hij zal dit komend seizoen voor
het laatst doen, aangezien zijn dochter daarna niet meer bij de jeugd speelt.
De recreanten die het mixtoernooi hebben georganiseerd krijgen een bedankje.
Dankzij de invoering van het digitale wedstrijdformulier zijn de taken van de zaaldienst beperkt tot alleen
het opstarten aan het begin van de avond. Ineke Verwer zal dit komend seizoen weer op zich nemen.
Volgens de planning zal in oktober 2016 gestart worden met de nieuwe sporthal die de Beukenkamp
moet vervangen. De verwachte opening is in september 2017.
Wedstrijdsecretariaat: Thomas licht het verslag toe. Dit was het eerste jaar van Thomas en Richard in de
gecombineerde functie wedstrijdsecretaris/scheidsrechtercoördinator. Het eerlijk verdelen van de wedstrijden over
vroege en late tijden voor de verschillende teams heeft veel tijd gekost. Nevobo deelt namelijk bepaalde teams
standaard om 20.00 uur in, en de andere teams om 21.45. Afgelopen seizoen waren er nog wat opmerkingen over
deze verdeling, naar aanleiding daarvan waren er verbeteringen doorgevoerd in de indeling van komend seizoen.
Echter is er recentelijk besloten een 7e herenteam in te schrijven, waardoor er weer veel geschoven zal moeten
gaan worden in wedstrijden. Voor verschuivingen van wedstrijden na 1 september moet aan de betrokken teams
toestemming worden gevraagd, dus naar verwachting gaat dit nog problemen opleveren. Ook met het organiseren
van de scheidsrechters zal dit voor extra werk zorgen.
Een extra moeilijkheid in de planning is dat men probeert de jeugd zoveel mogelijk om 20.00 te laten spelen. In de
zaal wordt afgevraagd hoe belangrijk is het dat een team met 3 17-jarigen om 20.00 speelt in plaats van 21.45?
Waarschijnlijk gaan veel senioren normaal gesproken vroeger naar bed dan de gemiddelde 17-jarige. Thomas kan
hier nu niet veel over zeggen, maar gaat aan de slag met de planning.
Intermezzo: Afscheid van Marjo Molenaar. Ineke bedankt Marjo namens het bestuur en de trainingsgroep voor het
jarenlange training geven. Ze heeft de groep veel geleerd en liet zelden verstek gaan ook al had ze
gezondheidsklachten. Ineke overhandigt bloemen. Door de ledenadministratie wordt direct even nagezocht hoe
lang Marjo al lid is: Op de dag van de vergadering 35 jaar en 13 dagen.
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TC heren: Theo geeft toelichting op het verslag. H1 had deels een nieuwe samenstelling, omdat het team uiteen
was gevallen. Ze hebben een goed resultaat behaald met de 8e plaats. Voor komend seizoen is opnieuw een deel
van H1 weggevallen, wat weer tot veel doorschuivingen heeft geleid.
Theo bedankt Kees Tol voor de inzet bij het zoeken van vervanging voor H4, door de krappe samenstelling van
het team is hier veel tijd in gaan zitten. Naar verwachting zal de indeling voor komend seizoen voor minder
problemen zorgen.
Henk Duijn merkt op dat H6 niet op de 9e maar op de 8e plaats is geëindigd.
Voor de zomervakantie was een indeling gemaakt voor zes herenteams, inclusief enkele doorgestroomde
jeugdspelers, vier heren van Voho en een groep jongeren uit Zuidoostbeemster. Na de zomer bleek deze laatste
groep echter groter dan verwacht. Op het laatste moment is daarom besloten een extra team in te schrijven.
Hierbij ook dank aan Henk Duijn voor het meedenken en -praten hierover. Het nieuwe team traint mee bij de
dinsdagavondrecreanten. Zowel de recreanten als het nieuwe competitieteam betreft jonge spelers dus dit sluit
mooi bij elkaar aan.
Een nieuwe trainer moeten zoeken voor H1 en H2 is gevonden in Hesdi Rier. 4 herenteams worden getraind door
Willem Fontijn. De recreanten/heren combinatie wordt getraind door Eric Julien.
Besproken wordt dat er afgestemd moet worden met Eric of het training geven naar wens verloopt, of dat hij
wellicht extra begeleiding wil. Willem Fontijn heeft hem al voorzien van een boekje met trainingsoefeningen, een
andere optie zou zijn dat Willem een paar keer langskomt voor tips en advies of het volgen van een
trainerscursus.
Theo vraagt zich af of er extra begeleiding moet komen voor de jonge jongens. Henk Duijn verwacht niet dat dit
nodig is gezien er ervaren volleyballers (voormalig ViP) in het team zitten.
TC dames: Bij afwezigheid van Kika en Sandra licht Cor het verslag toe. Dames 2 en dames 3 hadden een
nieuwe samenstelling. Dames 2 heeft degradatie net weten te voorkomen.
Scheidsrechtercoördinatie merkt aanvullend op dat er ook vanuit de dames scheidsrechters nodig zijn. Een team
wordt aangewezen om te fluiten, er wordt dan van uitgegaan dat inderdaad een van deze dames het oppakt. Als
elke keer een ‘spare’ (heren-)fluiter wordt ingeschakeld wil Thomas dit graag weten, om die fluiters ook de
erkenning te geven die ze verdienen. Echter de dringende oproep om dit zelf binnen het team op te lossen, om zo
niet elke keer dezelfde personen te belasten.
In principe wordt al gezorgd dat dames dameswedstrijden fluiten, om de drempel laag te houden.
TC jeugd; Bij afwezigheid van Johannes ligt Cor het verslag toe. Het Bevok/Vip team is opgeheven, de Bevok
jongens zijn doorgestroomd naar de senioren. De samenwerking met ViP is goed verlopen, en mocht dit in de
toekomst weer aan de orde zijn is dit voor herhaling vatbaar. Wellicht bij het doorstromen van de CMV jeugd, als
er 6 in het veld nodig zijn in plaats van 6. De CMV jeugd traint nuonafhankelijk van Vip onder leiding van Tom van
Splunter. De meiden A gaan op donderdagavond in de Beukenkamp spelen, Cor merkt op dat het erg leuk is om
eens naar deze talentvolle meiden te komen kijken. De meiden worden getraind door Cor van Braam, komend
seizoen zal moeten uitwijzen wie er bij Bevok blijven om door te stromen naar de senioren.
Scheidsrechters: Thomas licht het verslag toe. In het begin werd de indeling op naam gemaakt, dat liep niet
soepel, vaak werd er 2 dagen van tevoren nog afgemeld. Toen is de verantwoordelijkheid bij de teams gelegd, dit
heeft een hoop rust gegeven, men diende de oplossing te zoeken binnen het team. Zo zal dit komend seizoen ook
gebeuren. Mocht het echt niet lukken een fluiter uit het team te regelen kan contact op worden genomen met de
scheidsrechtercoördinator. Op vragen uit de zaal geeft Thomas aan dat er in de nieuwsbrief een planning staat
voor de scheidsrechters van de komende twee maanden. Er is al een jaarplanning beschikbaar maar die kan wel
steeds wijzigen. In de eerstvolgende nieuwsbrief zal Thomas ook nadere toelichting geven bij de indeling.
Kees merkt op dat we met Klaas en Oswald twee bondsscheidsrechters in huis hebben gekregen. Die kunnen ook
ingedeeld worden vanuit de bond, mogelijk komt dit in conflict met hun eigen wedstrijden. Mocht dat aan de orde
komen zal hiernaar worden gekeken.
Via internet is gratis een scheidsrechterscursus te volgen. Cor merkt op dat er wat veranderingen in spelregels op
stapel staan dus dat verdieping zinvol is.
Recreanten: Ineke licht het verslag van de recreanten toe. De maandagavond groep is een ‘stille’ groep, die gaat
hun eigen gang en hebben geen trainer en geen trainer nodig. De groep bestaat nu uit twaalf personen. Dit zijn
geen leden die ook op andere avonden trainen.
Dinsdagavond wordt nu getraind door Eric Julien, de recreanten waren tevreden maar vonden de groep te klein
waardoor een aantal leden is gestopt. De competitiespelers zijn daarom een welkome aanvulling. De recreanten
zijn helaas niet altijd betrouwbaar in de opkomst. In december zal er geëvalueerd worden.
Woensdagavond groep zit goed op formatie. Jan Jobsis gaat zijn laatste seizoen in. Wellicht dat dit iets is voor
Cor van Braam.
Cor van Braam traint nu ook de dames op donderdagochtend. Er zijn een aantal competitiespelers en recreanten
van andere recreantengroepen die op donderdagochtend meespelen, waardoor de groep soms erg vol wordt.
Meestal lost zich dit vanzelf op, maar soms zorgt dit voor dilemma’s.
Redactie bevokker/nieuwsbrief: Kees geeft aan dit seizoen zo’n 25 nieuwsbrieven te hebben verstuurd. Hij merkt
op dat men welkom is om kopij in te sturen. Hij legt nog eens uit dat er een volstrekt onafhankelijke team van de
week bepaling is die wekelijks wordt gepubliceerd.
Kees roept op om wijzigingen in emailadressen door te geven.
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Ledenadministratie: Kees geeft aan dat er het hoge aantal van 61 ledenmutaties hebben plaatsgevonden: 40
nieuwe leden, 21 afmeldingen. Op dit moment telt de vereniging 187 leden, vermoedelijk het hoogste aantal sinds
Kees ledenadministrateur is. De gemiddelde leeftijd bedraagt 45, wat gelijk is aan vorig jaar. Dit betekent eigenlijk
dat de vereniging is verjongd, gezien het feit dat de bestaande leden allemaal een jaar ouder zijn geworden.
Website: Aad geeft aan dat men kan aangeven als er iets is wat op de site vermeld moet men dit door kan geven.
Oproep aan de teams om een nieuwe teamfoto aan te leveren.
5.

Verslag kascontrole en verkiezing nieuwe kascommissie
De jaarstukken zijn gecontroleerd door Peter Pronk en Frank van Baarsen. Beiden konden niet aanwezig zijn op
de vergadering. Zij hebben de stukken echter doorgenomen en besproken met Petra en de akkoordverklaring
getekend. Daarmee stellen ze de vergadering voor aan het bestuur decharge te verlenen voor het financiële
beleid. Dit wordt door de vergadering bezegeld met een applaus.
Peter treedt af. Eerste reserve Henk van der Lee komt in zijn plaats. Een nieuwe eerste reserve heeft zich tijdens
de vergadering niet gemeld, dus zal buiten de vergadering moeten worden gezocht.
Voor de volgende kascontrole bestaat de kascommissie dus uit Frank van Baarsen en Henk van der Lee.

6.

Jaarverslag penningmeester en begroting voor het komende seizoen
De jaarrekening seizoen 2015 – 2016 is voor de vergadering voor alle aanwezigen beschikbaar. Het resultaat is €
335,- negatief. Het vermogen van de vereniging is nog steeds relatief hoog door de overname van de
stratenvolleybalgelden twee jaar geleden. De negatieve resultaten in de afgelopen jaren zorgen wel
langzamerhand voor een daling van het vermogen. Petra geeft toelichting op enkele zaken op de
resultatenrekening:
De subsidie is uitgekomen op € 1.000, € 525 minder dan het aangevraagde bedrag.
De inkomsten uit het stratenvolleybal zijn lager dan verwacht door minder deelnemende teams.
Materiaalkosten zijn laag uitgevallen doordat er relatief minder ballen zijn aangeschaft dan voorgaande
jaren, echter waarschijnlijk is dit niet voldoende dus zullen er nog bijbesteld moeten worden.
De representatiekosten zijn lager uitgevallen dan verwacht, omdat de medewerkersdag niet is
doorgegaan.
Over de begroting wordt het volgende opgemerkt:
De contributies en inkomsten uit spelerspassen zullen naar verwachting stijgen door het toegenomen
aantal leden. In de zaal wordt gevraagd of de stijging in de inkomsten uit spelerspassen niet terug te zien
zou moeten zijn in een stijging van de kosten bij Nevobo. Petra licht toe dat de inkomsten uit
spelerspassen niet direct hoeven te worden afgedragen aan Nevobo, maar dat hieruit de teamgelden
worden betaald, waardoor er geen direct verband is tussen deze bedragen. In de begroting is bij de
Nevobo-kosten echter nog geen rekening gehouden met het extra herenteam dat is ingeschreven,
daardoor zal dit bedrag nog stijgen.
Eén adverteerder heeft opgezegd.
Er is opnieuw subsidie aangevraagd.
Theo Reuzenaar vraagt zich af of er in de trainerskosten rekening is gehouden met de groep heren die
nu wel een trainer krijgt maar dit vorig jaar niet had. Petra bevestigt dit.
De materiaalkosten zullen stijgen doordat er voor twee teams nieuwe shirts worden aangeschaft. Vanuit
het nieuwe damesteam wordt opgemerkt dat er niet voor elk teamlid een passend shirt is. Cor geeft aan
na de vergadering de mogelijkheid om extra shirts aan te schaffen te bespreken. Dit zal dus nog tot extra
kosten leiden. Daarnaast moeten er voor het extra ingeschreven herenteam nog shirts worden
aangeschaft, deze zijn nog niet meegenomen in de begroting.
Opgemerkt wordt dat er nog ergens vermeld staat dat leden jaarlijks 5 euro moeten betalen aan shirthuur. Dit is
het bestuur niet bekend, Petra en Cor geven aan dat dit bedrag enkele jaren geleden is afgeschaft. Deze
vermelding zal opgezocht en verwijderd moeten worden.

7.

Voorstel tot afschaffen van het inschrijfgeld voor nieuwe leden à € 4,50
Het bestuur stelt voor om het inschrijfgeld voor nieuwe leden à € 4,50 af te schaffen. Reden hiervoor is dat het een
relatief laag bedrag is en daardoor de vereniging weinig oplevert, maar de penningmeester wel extra werk
bezorgt. De vergadering gaat unaniem akkoord met het voorstel.

8.

Verslag stratenvolleybaltoernooi
Om afblazen van het stratenvolleybaltoernooi te voorkomen is de organisatie op het laatste moment opgepakt
door Mieke Tol, Joris de Wit en Petra de Wit. Een overzicht van de ontvangsten en uitgaven van het toernooi
wordt toegelicht door Petra.
Het aantal teams kwam dit jaar uit op 20, vorig jaar waren dit er nog 27. Dit heeft geleid tot een daling van het
inschrijfgeld, de kantine inkomsten zijn echter wel relatief goed. De gemeente heeft voor het eerst een factuur
gestuurd voor de huur van de ijsbaan, en de kosten voor de vergunning zijn relatief hoog door de kosten voor de
drankontheffing. De resultaten uit het toernooi zijn dus relatief lager dan vorig jaar, maar dit wordt met name
veroorzaakt door de hogere kosten vanuit de gemeente.
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Petra geeft aan dat zij met Mieke en Joris het komende toernooi ook weer zal organiseren. Daarvoor wordt men
wel opgeroepen om via een enquête aan te geven wat de wensen zijn van deelnemers. Deze enquête is te vinden
op www.bevok.nl/enquete
9.

Bestuursverkiezing
Voor de functie van voorzitter heeft zich geen kandidaat gemeld.
Petra de Wit wordt door de vergadering herkozen als penningmeester.
Cor Zwier wordt door de vergadering herkozen als secretaris.
Theo Reuzenaar geeft aan dat het een zwaar seizoen was als TC lid, mede door privéomstandigheden.
Hij geeft aan eventueel een back-up nodig te hebben als het te veel wordt. Met deze kennis wordt Theo
door de vergadering herkozen.
Kees Tol wordt door de vergadering herkozen als ledenadministratie.
Cor geeft aan het wellicht interessant zou zijn voor een van de voormalig Voho-leden om plaats te nemen in het
bestuur, om zo vanuit hun hoek ook vertegenwoordiging te hebben.

10.

Uitreiking Gerrit Egberts trofee.
De Gerrit Egberts Commissie bestaat uit Kees Tol, Henk van der Lee en Jan Pauw. Kees Tol licht de achtergrond
van de commissie toe en geeft aan dat de trofee jaarlijks wordt uitgereikt aan iemand met bijzondere inzet voor de
vereniging.
De trofee wordt uitgereikt aan Henk Duijn. Jarenlang zat hij in de organisatie van het stratenvolleybal, hij is
scheidsrechter, is altijd bereid tot hand- en spandiensten, en heeft ook recent weer zijn betrokkenheid bij de
vereniging getoond met betrekking tot de inschrijving van het 7 e herenteam. Bloemen en beker worden door Kees
overhandigd.

11.

Rondvraag.
Ineke Velzeboer geeft aan dat er bij de recreanten niet altijd wordt begrepen wat de reden is van het feit dat er
een half seizoen contributie betaald moet worden als men te laat opzegt. Zou hier geen onderscheid moeten zijn
tussen competitiespelers en recreanten. Cor geeft aan dat ook voor recreanten geldt dat er op basis van het
aantal leden een zaal wordt gehuurd en een trainer wordt aangesteld, dus als leden plotseling opzeggen worden
er kosten gemaakt zonder dat hier ontvangsten tegenover staan. Daarom is destijds besloten om de opzegtermijn
in te stellen.
Aad Conijn geeft aan dat zij spelen in shirts van een sponsor van de werkgever van Eric Pauw (Dijt), terwijl Eric
Pauw geen lid meer is. Besproken wordt dat Dijt hier wel voor heeft betaald, dus we zullen hier wel in moeten
blijven spelen. Petra geeft aan dat komende seizoen het laatste seizoen is waarin het sponsorcontract geldig is.
Erik Karhof geeft aan dat hij blij is dat zijn team weer een trainer heeft.
Henk Duinj vraagt zich af of er binnen de vereniging de wens leeft om samen te gaan met ViP, aangezien de twee
clubs straks ook in dezelfde nieuwe sporthal gaan spelen. Cor geeft aan dat de wedstrijdavonden van Bevok op
dit moment goed gevuld is, en dat hier geen ruimte is om de ViP teams ook te laten spelen. Voor Bevok wordt de
meerwaarde op dit moment niet gezien om samen te werken met ViP (buiten de jeugd).
Petra de Wit vraagt of er in de nieuwe sporthal straks de mogelijkheid is om de eerste wedstrijd eerder te laten
beginnen. Cor licht toe dat er vanuit Nevobo al jaren protest is tegen de tweede wedstrijd die om 21.45 begint. Er
is door de club veel gelobbyd bij Spurd om de eerste wedstrijd om 19.30 te laten beginnen, maar Spurd houdt de
boot af, er zijn geen toezeggingen gedaan.
Kees bedankt penningmeester Petra de Wit en secretaris Cor Zwier voor het opnemen van de taken van de
voorzitter, en hoopt dat zich snel een nieuwe kandidaat-voorzitter zal melden.
Secretaris Cor Zwier sluit om 22:20uur de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor een drankje aan de bar.
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