Notulen algemene ledenvergadering 2018
Volleybalvereniging Bevok

Locatie:

Golfbaan Beemster (Volgerweg 42, Middenbeemster)

Datum/tijd:

Woensdag 12 september 2018 - 20:00 uur

Aanwezig:

Petra de Wit – Tol (Penningmeester), Cor.Zwier (Secretaris), Henk Duijn (voorzitter) Marcel
Wouda (TC jeugd), Sandra Vanwersch (TC Dames), Kees Tol (Ledenadministratie), Mieke Tol,
Aad Conijn (Website), Anita de Jong, Ineke Velzeboer (Recreantenvertegenwoordiger), Richard
Knook (Wedstrijdsecretariaat/Scheidsrechters), Jeroen Arends, Sylvia Bommers, Siem Dicou,
Rob Entius, Wil Dehe, Stijn Rietveld, Jeroen Buys, Hans Smit, Natajsa de Bakker-Strijker,
Mathijs Wardenaar, Berry Konijn, Ramon Konijn, Oswald Foppes, Andre van de Noort, Erik
Karhof.

Afwezig met bericht:

Jan Reuzenaar, Ralph Pauw, Yvonne Haks, Ineke Verwer, Kika van Dalen.

1.

Opening/mededelingen secretaris
Voorzitter Henk Duijn heet iedereen welkom en opent de vergadering even na achten.

2.

Vaststelling notulen ALV 13 september 2017
De notulen worden pagina voor pagina doorgenomen. Jeroen Arends verzoekt om dit jaar wel uitvoering te geven aan
het maken van een lijstje van de aanvoerders, ten behoeve van de teams, om het regelen van
invallers en andere zaken makkelijker te maken, aangezien er ondanks zijn verzoek van vorig jaar,
geen uitvoering is gegeven aan dat verzoek. Oswald Foppes vraagt dit wel conform de nieuwe Wet
Persoonsgegevens uit te voeren. Onder dankzegging aan notulist Petra de Wit-Tol worden de
notulen vastgesteld.

3.

Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.

4.

Jaarverslagen en/of mededelingen van de commissies
Secretariaat
Cor Zwier licht het jaarverslag toe:
•
•

•
•

•
•
•

C.Zwier

Voorzitter: De functie van voorzitter is vervuld. Omdat Henk Duijn met instemming van het bestuur
tussentijds al met de functie is begonnen wordt nu de ALV gevraagd bij acclamatie in te stemmen met de
verkiezing. Met algemene stemmen wordt Henk benoemd.
Digitalisering: De digitalisering van het wedstrijdformulier heeft voor- en nadelen. Het werkt veel handiger
dan het papieren wedstrijdformulier, maar het brengt ook met zich mee dat controle door de Nevobo veel
accurater gaat. Er zijn daarom diverse waarschuwingen en boetes van de bond binnen gekomen die de
aanleiding vormden voor de inspanningen om meer scheidsrechters op te leiden, en meer aandacht te
besteden aan de invallersbepalingen. Dat zal ook komend seizoen het geval zijn.
Regiobestuur: Bevok speelt momenteel alleen nog 2e klasse of lager, waardoor er weinig aansluiting is bij de
zaken die worden besproken in het regiobestuur. Vergaderingen zijn daarom niet bijgewoond.
Wedstrijdsecretariaat: Waardering wordt uitgesproken voor Thomas de Dood en Richard Knook die ondanks
het feit dat ze niet meer actief volleyballen nog wel het wedstrijdsecretariaat en scheidsrechtercoördinatie voor
hun rekening namen. Inmiddels is voorzien in hun opvolging in de personen van Hans Smit en Oswald
Foppes.
Nieuwsbrief: Kees Tol wordt bedankt voor het wekelijks versturen van de nieuwsbrief. Het is een
gewaardeerd communicatiemiddel.
TC jeugd: Marcel Wouda heef de taken van de TC jeugd uitgevoerd. Helaas moeten we concluderen dat hij
het niet druk heeft gezien het geringe aantal jeugdspelers.
Mixtoernooi: De organisatie van het Mix toernooi wordt bedankt voor het opzetten van weer een geslaagd
toernooi.
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•

Nieuwe sporthal: De Beuk is geopend. We hebben er veel aan gedaan om eerder te kunnen beginnen,
maar dat is alleen gelukt in het begin en eind van de competitie. Ook een brief van de Nevobo naar Spurd
heeft geen soelaas geboden.

•
Wedstrijdsecretariaat:
De toelichting van Richard Knook is kort maar krachtig: Alles loopt goed, dankzij de invoering van het roosteren met
Excel. En de nieuwe beleidsregel van de Nevobo omtrent het verplaatsen van wedstrijden heeft het er alleen maar
gemakkelijker op gemaakt. De verzoeken voor wijzigingen, vooral ivm het late aanvangstijdstip, werden met verwijzing
naar deze regel vrijwel allemaal geweigerd.
TC Heren:
In verband met afwezigheid van Ralph en Theo lichten Cor en Henk het jaarverslag van TC Heren toe: Het is goed
gegaan, met name het kampioenschap van heren 5 is het vermelden waard! Helaas is dit wel gevolgd door de
opzegging van enkele leden van dit team, waardoor de TC zich genoodzaakt zag de behaalde extra plek in de 2e
klasse aan hs4 te geven. Verder is Bevok verheugd een nieuw team er bij te hebben. Hs 8 is voortgekomen uit een
aantal ex ViP leden die samen met enkele vrienden graag als vriendenteam competitie wilden spelen. Bevok geeft ze
daarvoor graag een plaats binnen de vereniging. Kees Tol vraagt nog aandacht voor de aanstelling van trainer Willem
Fontijn voor hs7/8. Waar de TC hem had gevraagd, en hij ivm andere bezigheden voor de club hiervoor had bedankt,
is het vanuit de TC Heren even stil gebleven. Uiteindelijk heeft Kees Willem Fontijn benaderd met het verzoek ook
deze groep training te gaan geven, waar Willem positief op heeft gereageerd. Kees vraagt echter wel of dit zoals dat
hoort, vanuit de TC Heren nog wordt bekrachtigd met een officieel verzoek. Ook geeft Kees aan dat enkele nieuwe
leden nog wel hun pasfoto in moeten leveren om tijdig een geldige spelerskaart te kunnen verkrijgen.
TC Dames:
Het jaarverslag van TC Dames wordt toegelicht door Sandra Vanwersch. Op verzoek van de damesteams is er een
trainingswissel gekomen. Na vele jaren een prima training te hebben gehad van Jaap Conijn, wilden ze wel weer eens
wat anders. In de persoon van Aad Conijn is een nieuwe trainer gevonden, die als ambitie heeft gesteld om dames 1
weer in de 1e klasse te krijgen. Sylvia Bommers spreekt nog een blijk van waardering uit voor de gedrevenheid van
Jaap Conijn en zijn inzet voor de vele jaren die hij training heeft gegeven. Cor van Braam gaat wel door als trainer van
dames 3/4.
TC Jeugd;
Marcel licht het verslag toe. Er is een zeer kleine jeugdafdeling bij Bevok. Er speelden 4 meiden samen met Vip in een
gecombineerd team. De samenwerking verliep goed. Marcel heeft de ouders van de 3 meiden die nog bij Vip blijven
spelen geinstrueerd over de taken voor de begeleiding van de jeugd. Marcel zal zelf als contactpersoon op blijven
treden tussen ouders en bestuur, en zijn functie als TC jeugd dus voortzetten, ondanks dat zijn dochter bij een andere
vereniging gaat spelen.
Sylvia Bommers vraagt wat er door het bestuur aan wordt gedaan om het aantal jeugdspelers bij Bevok weer te
vergroten. Is daar een visie of beleid voor geschreven? Marcel geeft aan dat er inspanningen zijn gedaan om via
Buitenschoolse Opvang Volleybal te promoten maar dat er niet voldoende animo was, en het ook lastig was personen
te vinden die dit wilden organiseren. Natasja de Bakker geeft aan dat het wellicht zinvol is om de brugklassers als
doelgroep te benaderen. Veel middelbare scholen geven wel volleyballes. De voorzitter geeft aan dat hij bij diverse
sporten heeft gezien dat het zich richten op lagere school leerlingen vergeefse moeite is. Sylvia wijst diverse
aanwezigen in de zaal aan als huidige volleyballers die zij als pupil de eerste beginselen van het volleybal heeft
bijgebracht en dat dit zeker zijn effect heeft op de latere interesse voor volleybal.
Oswald vraagt of de kosten met ViP voor het gedeelde team goed zijn geregeld. Petra beaamt dit.
Scheidsrechters:
Richard Knook licht toe: De indeling van scheidsrechters was geen probleem, het systeem om teams aan te wijzen liep
ook afgelopen seizoen. Wel zat er het nodige werk aan het opleiden van leden tot scheidsrechter. Veel leden hebben
inmiddels het spelregelbewijs gehaald, en een tiental leden heeft de licentie voor de 1 e / 2e klasse gehaald.
HD benoemt dat H5 het eerste team was waarvan alle spelers het spelregelbewijs hebben gehaald.CZ vult aan dat in
navolging van diverse andere verenigingen Bevok overweegt om het behalen van het spelregelbewijs voor alle
competitie spelende leden te verplichten.
Sylvia Bommers vraagt nog aandacht voor het regelen van scheidsrechters bij PD wedstrijden. Dit was bij de PD
Wedstrijd van ds 1 niet geregeld, wat tot een ongemakkelijke situatie had geleid.
Recreanten:
Ineke Velzeboer licht het jaarverslag van de recreanten toe. Het gaat zijn gangetje. De groepen draaien over het
algemeen goed. Maandagavond heeft geen trainer en zij gaan op de oude voet door met volleyballen.
Woensdagavond wordt nu om de week getraind door Nico van Beusekom en Leendert Gorter. Voor dit tijdstip is veel
animo. Petra Tol stelt voor op deze avond nog een tweede groep op te richten. Donderdagochtend wordt nu getraind
door Kees Tol nadat Cor van Braam had aangegeven te willen stoppen als trainer van deze groep.
Redactie nieuwsbrief:
Kees Tol geeft aan weer zo’n 30 nieuwsbrieven te hebben verstuurd. Dit gaat via Mailchimp. Hij benoemt wat
probleempjes die mogelijk veroorzaken dat leden de nieuwsbrief niet meer krijgen. Merk je dit op, stuur dan even een
mailtje naar de ledenadministratie. De team van de week stukjes blijven een bron van vermaak.

C.Zwier
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Website:
Aad Conijn geeft aan dat het goed gaat met de website en is benieuwd naar de views. Petra geeft aan dat google
analytics op de site is gezet en zij een overzichtje zal verzorgen. Ook benoemt hij het stukje geschiedenis van Bevok
dat op de site is te vinden.
Ledenadministratie:
Kees Tol geeft wederom aan dat leden niet altijd doorgeven aan de ledenadministratie of ze zich af- en aanmelden,
maar bijvoorbeeld alleen aan teamgenoten. De ledenadministratie is hiervan afhankelijk.
We staan nu op 175 leden, iets minder dan vorig jaar, maar wel met een compleet nieuw team in de vorm van H8. Het
afmelden van diverse dames heeft geleid tot de inschrijving van 1 damesteam minder dan vorig jaar.
De gemiddelde leeftijd bedraagt nu 49 jaar.
5.

Verslag kascontrole en verkiezing nieuwe kascommissie
De jaarstukken zijn gecontroleerd door Sylvia Bommers en Richard Knook, ivm absentie van Henk van de Lee. Zij
hebben de stukken 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.
Richard treedt af. Sylvia blijft aan. Na afloop van de vergadering meldt Jeroen Buijs zich aan als tweede lid van de
kascommissie. Henk van de Lee wordt eerste reserve.

6.

Jaarverslag penningmeester en begroting voor het komende seizoen

7.

De jaarrekening seizoen 2017– 2018 is voor de vergadering voor alle aanwezigen beschikbaar. Het resultaat is € 875,negatief. Het vermogen van de vereniging is nog steeds relatief hoog. Petra geeft toelichting op enkele zaken uit de
jaarrekening:
•
Door de krappe bezetting van de teams en extra trainingstijd voor dames 1 is de begroting voor komend
seizoen negatief qua resultaat.
•
Het feest Bevok 50 jaar brengt de nodige kosten met zich mee wat vooral betaald wordt uit de reserves en
voor een deel uit een eigen bijdrage van de deelnemers.
•
De subsidie is uitgekomen op € 500, begroot was € 980.
•
De begroting komt uit op € 2859 negatief, excl het eenmalige feest. Gezien het vermogen van de vereniging
leidt dit niet tot een verzoek tot verhogen van de contributie.
•
Voor de meeste posten zijn de verwachte resultaten voor het komende jaar vergelijkbaar met het afgelopen
jaar.
Jeroen vraagt waarom de materiaalkosten hoger zijn begroot. Petra geeft aan dat dit wordt veroorzaakt door de
vermelding van de shirtssponsoring in de begroting.
Oswald vraagt naar het totaalbedrag van boetes van de Nevobo. Dit bedroeg 60 euro.
Sylvia vraagt of we op deze wijze interen op het eigen vermogen. Petra geeft aan dat dit inderdaad zo is.
Stijn vraagt naar de opbrengst van het stratenvolleybal in vorige jaren. Petra geeft aan dat het directe positief resultaat
meestal enkele honderden euro’s is, maar dat de promotie van Bevok en het aantrekken van nieuwe leden via dit
toernooi minstens zo belangrijk zijn.
Sylvia doet de suggestie van een warmdraaitoernooi in de Beuk om inkomsten te genereren. Met name vanwege het
ontbreken van eigen horeca in de zaal verwacht het bestuur hier niet veel van.
Petra wordt vervolgens bedankt voor het keurig verzorgde verslag.
Verslag stratenvolleybaltoernooi

8.

9.

10.

In verband met het ontbreken van een stratenvolleybaltoernooi is dit onderwerp van de agenda gehaald.
Bestuursverkiezing
•
Bij aanvang van de vergadering is Henk Duijn reeds benoemd als voorzitter.
•
Thomas, die helaas niet aanwezig is, wordt bedankt voor zijn werk als wedstrijdsecretaris.
•
Richard wordt bedankt voor zijn werk als scheidsrechter coördinator. Door Henk worden bloemen uitgereikt.
•
Sandra Vanwersch wordt bedankt voor haar werk als TC Dames. Door Henk worden bloemen uitgereikt.
•
Hans Smit stelt zich verkiesbaar voor de functie van wedstrijdsecretaris. Bij acclamatie wordt hij gekozen.
•
Oswald Foppes stelt zich verkiesbaar voor de functie van scheidsrechter coördinator. Bij acclamatie wordt hij
gekozen.
•
Hans en Oswald geven aan elkaar te zullen ondersteunen bij hun wederzijdse taken.
•
Ralph Pauw heeft aangegeven niet herkiesbaar te zijn, maar bij afwezigheid van nieuwe kandidaten voor 1
jaar de functie nog voort te willen zetten. Bij acclamatie wordt hij herkozen.
Uitreiking Gerrit Egberts trofee
De Gerrit Egberts Commissie bestaat uit Kees Tol, Henk van der Lee en Jan Pauw. Zij zullen tijdens het aanstaande
feest de trofee uitreiken.
Rondvraag
Kees Tol vraagt hoe het ervoor staat met het feest: Mieke Tol geeft namens de feestcommissie (Sylvia Bommers,
Petra Tol en Mieke Tol) een overzicht van de aanmeldingen en vertelt hoe het programma er uit ziet. Er zijn rond de
100 aanmeldingen voor het middagprogramma, 115 voor het buffet en 125 voor het feest. Per deel wordt 8 euro eigen
bijdrage gevraagd. Oud leden zijn welkom, mocht je nog een oud lid spreken, nodig hem uit.

C.Zwier
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Aad merkt op dat er net als vorig jaar nog steeds in de Dijt shirts gespeeld wordt terwijl sponsorcontract is afgelopen.
Shirts bleven echter nog in goede staat dus besloten is om ze nog niet te vervangen. Dijt is niet gevraagd aanvullend
sponsorgeld te betalen.
Aad vraagt naar de implementatie van de nieuwe wet persoonsgegevens. HD geeft aan dat de gevolgen niet groot zijn
voor de vereniging maar dat er nog wel een paar stappen moeten worden gezet. Jeroen Buijs geeft aan dat met name
zaken als het beheer van de ledenlijsten wel goed moeten worden geregeld, alsmede de mailing van nieuwsbrieven.
Jeroen Buijs bedankt het bestuur voor zijn inzet.
Ineke Velzeboer geeft aan dat in de Uitkomst een reportage over de donderdagochtend recreanten zal worden
geplaatst en vraagt hier aandacht voor.
Sylvia geeft aan namens ds 1 dat zij de staat van de Kuik erbarmelijk vinden. Ballenhok is vuil en slordig, toiletten zijn
niet schoon, de zaal vaak stoffig. Douches bij de zaal zijn slecht.
Erik Karhof geeft aan dat vergelijkbare klachten spelen bij de Boomgaard in Zuidoostbeemster. Het bestuur pakt dit
(wederom) op.
Anita de Jong geeft aan dat SV Beemster plannen heeft voor renovatie van de voetbalhal naast de Kloek en stelt voor
de Bevok in gesprek gaat met hen om eventueel samen de hal te gaan gebruiken. Dit lijkt het bestuur een goed idee.

De vergadering wordt gesloten om 22.15.

C.Zwier
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