Notulen algemene ledenvergadering 2017
Volleybalvereniging Bevok

Locatie:

Golfbaan Beemster (Volgerweg 42, Middenbeemster)

Datum/tijd:

Woensdag 13 september 2017 - 20:00 uur

Aanwezig:

Petra de Wit – Tol (Penningmeester), Cor.Zwier (Secretaris), Marcel Wouda, Sandra
Vanwersch (TC Dames), Yvonne Keesman, Kees Tol (Ledenadministratie), Mieke Tol, Aad
Conijn (Website), Anita Nicolai, Ineke Velzeboer (Recreantenvertegenwoordiger), Richard
Knook (Wedstrijdsecretariaat/Scheidsrechters), Jeroen Arends, Ralph Pauw (TC Heren)

Afwezig met bericht:

Jan Reuzenaar, Frank van Baarsen, Henk van der Lee, Yvonne Haks, Ineke Verwer, Erik
Karhof, Theo Reuzenaar, Kika van Dalen en Thomas de Dood.

1.

Opening/mededelingen secretaris
Secretaris Cor Zwier heet iedereen welkom en staat even stil bij het plotselinge overlijden van Johannes van der Wal.
Hij had sinds kort zijn taken als TC Jeugd overgedragen aan Marcel Wouda.

2.

Vaststelling notulen ALV 14 september 2016
De notulen worden pagina voor pagina doorgenomen. Er zijn geen opmerkingen. 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:
•
DWF: Het digitale wedstrijdformulier is nog het enige beschikbare wedstrijdformulier.
•
Voorzitter: De functie van voorzitter is nog steeds vacant. Taken moeten nu worden opgevangen door
andere bestuursleden.
•
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 nemen.
•
Nieuwsbrief: Kees Tol wordt bedankt voor het wekelijks versturen van de nieuwsbrief. Het is een
gewaardeerd communicatiemiddel.
•
TC jeugd: Marcel Wouda heeft in afwachting van officiële benoeming de taken van de TC jeugd al
overgenomen.
•
Mixtoernooi: De organisatie van het Mix toernooi wordt bedankt voor het opzetten van weer een geslaagd
toernooi.
•
Ballen: Er zijn nog nieuwe ballen beschikbaar. Indien deze op zijn kunnen er nieuwe besteld worden.
Verzoeken met betrekking tot nieuwe ballen en/of tassen kunnen naar de secretaris.
•
Zaaldienst: Omdat er alleen nog gebruik kan worden gemaakt van het digitaal wedstrijdformulier is de
zaaldienst vrijwel overbodig geworden. Men kan van tevoren zien op welk veld gespeeld moet worden. Voor
elke wedstrijd wordt een team aangewezen om te fluiten, zij kunnen onderling zelf bepalen wie dit gaat doen.
Jeroen Arends merkt op dat het handig zou zijn een lijst te hebben van aanvoerders met hun
telefoonnummers zodat er iemand gebeld kan worden als er geen scheidsrechter is.
•
Nieuwe sporthal: Er is veel druk op de nieuwe sporthal. Na vele verzoeken (ook rechtstreeks vanuit Nevobo)
aan Spurd is het nu mogelijk om in het voor- en naseizoen een half uur eerder te beginnen met de
wedstrijden. In het winterseizoen begint de tweede wedstrijd nog steeds later dan de bond eigenlijk toestaat.
Op 23 september is de officiële opening van de nieuwe sporthal. Bij de eerste wedstrijd kan men vanaf 19.00
uur komen om het nieuwe systeem van netten ophangen te bekijken.
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Wedstrijdsecretariaat:
De toelichting van Richard Knook is kort maar krachtig: Alles loopt goed, er zijn alleen wat protesten tegen late
wedstrijden.
TC Heren:
Ralph Pauw licht het jaarverslag van TC Heren toe: Het is goed gegaan, hoewel H1 en H2 helaas zijn gedegradeerd.
Voor komend seizoen zijn er een aantal verandering en. H2 wordt H4. H3 en H4 wordt H2 en H3. H5 is opnieuw een
jongerenteam met een wat gewijzigde samenstelling. H1 en H5 worden getraind door Hesdie Rier. H2/3/4/6 door
Willem Fontijn.
H7 traint nu met ViP. Zij trainden met de recreanten maar die groep is nogal uitgedund (er waren er nog slecht twee
over, welke de recreantenvertegenwoordiger elders zal proberen onder te brengen). Vip H2 speelt ook in derde klasse
en voelde ervoor om samen te trainen. Zowel Vip H2 als Bevok H7 zijn blij met deze oplossing. Financieel is het ook
relatief gunstig omdat we anders een zaal en een trainer hadden voor 1 team. Ralph merkt op dat hij het jammer vindt
dat er door H7 niet eerst is overlegd met TC Heren voordat er navraag werd gedaan bij ViP. Ineke vindt het jammer dat
de twee overgebleven recreanten nu erg laat te horen hebben gekregen dat er geen plek voor ze is op de
dinsdagavond. Cor merkt op dat dit niet alleen aan H7 te verwijten valt, wellicht had het bestuur ook beter in de gaten
moeten hebben dat door het aantal opzeggingen bij de recreanten er geen volwaardig trainingspartner meer was voor
H7.
TC Dames:
Het jaarverslag van TC Dames wordt toegelicht door Sandra Vanwersch. De dames van voormalig Voho zijn afgelopen
seizoen begonnen als extra team. 3 dames van D1 zijn verschoven naar D2, dat was even wennen. D3 draaide prima.
Voor komend seizoen zijn de meiden uit de A-jeugd doorgestroomd naar de dames. Sylvia, Mieke en Petra vullen dit
aan. Dit is D3 geworden. Oud D3 en D4 zijn D4 en D5 geworden, zij worden getraind door Cor van Braam. D2 traint
om de week met D1 en D3, zodat D2 met D1 wellicht wat meer op niveau kan trainen. Deze groepen worden getraind
door Jaap Conijn.
TC Jeugd;
Vooruitlopend op de bestuursverkiezing vraagt Cor Zwier goedkeuring aan de ledenvergadering om Marcel Wouda te
benoemen als TC jeugd. Marcel wordt bij acclamatie unaniem gekozen. Marcel speelt zelf als sinds 1998 bij de
recreanten. Zijn dochter speelt nu bij de jeugd.
De huidige groep jeugdleden is begonnen met 5 meiden en 1 jongen. Hier zijn dit seizoen nog 4 meiden van over, wat
te weinig is om een C-jeugd team te vormen. Daarom is de samenwerking met ViP gezocht. Ze worden daar getraind
door 2 trainsters. Voormalig Bevok trainster Denise Werring assisteert ook in de trainingen.
Op dit moment telt Bevok dus slechts 4 jeugdleden. Marcel licht toe dat vanaf 6 a 7 jaar CMV gespeeld kan worden,
maar dat de jeugd vaak al een andere sport lijkt te hebben gekozen.
Scheidsrechters:
Richard Knook licht toe: Afgelopen seizoen is er steeds een team aangewezen om te fluiten. Het team moet dan
onderling een scheidsrechter regelen. Dit is goed bevallen, de scheidsrechtercoördinators hebben weinig op moeten
lossen. Komend seizoen zal weer dezelfde aanpak worden gebruikt. Sandra Vanwersch vraagt of het klopt dat ze
moeten fluiten als ze geen wedstrijd hebben. Dit is in principe niet de bedoeling, het zal nagekeken moeten worden.
Het kan echter soms voorkomen.
Yvonne Keesman vraagt of er een cursus/les is om wat meer gevoel te krijgen bij het fluiten. Cor geeft aan dat het
handig is in ieder geval te beginnen met de Elearning, daar kun je ook een toets doen. Daar zijn ook ‘spelregels in
gewone taal’ te vinden. Een link naar de toets zal in de nieuwsbrief worden geplaatst. Nieuwe regels m.b.t. voetfout
heeft Aad Conijn op de site gezet.
Recreanten:
Ineke Velzeboer licht het jaarverslag van de recreanten toe. De groepen draaien over het algemeen goed.
Maandagavond heeft geen trainer en dit gaat naar tevredenheid. Woensdagavond wordt nu om de week getraind door
Nico van Beusekom en Leendert Gorter in plaats van Jan Jobsis. Donderdagochtend wordt getraind door Cor van
Braam.
Zoals eerder benoemd zijn twee overgebleven dinsdagavondrecreanten hun trainingsavond kwijtgeraakt en het is nog
niet helemaal duidelijk of zij ergens anders terecht kunnen en willen. De heren trainen nu van half 8 tot 9 (in de
Boomgaard) en het late tijdstip is opgezegd.
Twee nieuwe recreanten wilden graag bij de woensdagavond groep, echter deze zit vol. Ineke heeft gevraagd of zij
met H4/H6 mee kunnen trainen. Kees Tol geeft aan dat zij dan wel de intentie moeten hebben om competitie te spelen,
anders wordt de trainingsgroep erg vol voor mensen die alleen recreatief spelen.
Redactie nieuwsbrief:
Kees Tol merkt op dat hij afhankelijk is van wat mensen inzenden. Mieke Tol merkt op dat de A jeugd die is
doorgestroomd naar de dames wellicht nog onder het emailadres van hun ouders in de lijst staan. Zij gaat vragen naar
hun eigen emailadressen zodat zij zelf ook de nieuwsbrief ontvangen.
Website:
Aad Conijn geeft aan dat als mensen nieuws hebben ze dit kunnen opsturen. Cor vraagt of we inzicht hebben in
statistieken, Petra geeft aan dat google analytics op de site gezet kan worden.
Ledenadministratie:
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Kees Tol geeft 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 hebben een aanzienlijke vereniging vergeleken met de gemeentes om ons heen.
Jeroen Arends vraagt of nieuwe passen moeten worden aangevraagd. Kees geeft aan dat als gegevens op de nevobo
site kloppen en er een digitale pasfoto staat geregistreerd, de nieuwe pas automatisch wordt verstuurd. Cor heeft een
hele stapel passen ontvangen en deze zullen worden uitgedeeld.
5.

Verslag kascontrole en verkiezing nieuwe kascommissie
De jaarstukken zijn gecontroleerd door Frank van Baarsen en Henk van der Lee. 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.
Frank treedt af. Eerste reserve Sylvia 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 Henk van der Lee en Sylvia Bommer.

6.

Jaarverslag penningmeester en begroting voor het komende seizoen
De jaarrekening seizoen 2016 – 2017 is voor de vergadering voor alle aanwezigen beschikbaar. Het resultaat is €
175,- positief. Het vermogen van de vereniging is nog steeds relatief hoog. Petra geeft toelichting op enkele zaken uit
de jaarrekening:
•
Er is op de balans een aparte post opgenomen voor reeds betaalde shirts. Ontvangen shirtsponsoring werd
altijd al over vier boekjaren verspreid, de aankoop van de shirts werd echter altijd in één keer geboekt. Dit kan
leiden tot fluctuaties in materiaalkosten in de verschillende jaren, als er voor meerdere teams shirts moeten
worden gekocht. Daarom wordt nu ook de aanschaf van de shirts verdeeld over vier jaar.
•
Een verschil tussen de begroting en de resultatenrekening in Nevobo kosten is zichtbaar doordat er nog geen
rekening gehouden was met het 7e herenteam.
•
Recreanten hebben vanuit de Rabobank Wensboom actie € 500 gesponsord gekregen voor nieuwe shirts. Dit
bedrag is zowel te zien bij overige donaties als bij materiaalkosten.
•
De subsidie is uitgekomen op € 1.552, begroot was € 1.000.
•
De begroting komt uit op € 1.445 negatief. 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.

7.

Verslag stratenvolleybaltoernooi

8.

Petra de Wit licht het stratenvolleybal toe. Voor het tweede jaar is het toernooi georganiseerd door Mieke Tol, Joris de
Wit en Petra de Wit. Het aantal teams lag dit jaar iets hoger dan vorig jaar (22 vs. 20). De kosten waren echter hoger
door kosten voor adverteren en flyers en hogere kosten voor de vergunning. Daarnaast vielen de inkomsten uit de
kantine tegen. Het uiteindelijk resultaat viel daardoor tegen.
Op het laatste moment hadden nog twee teams afgezegd waardoor het hele programma moest worden omgegooid. Dit
heeft veel tijd gekost voor de organisatie.
Joris heeft aangegeven komend jaar geen tijd meer te hebben om het toernooi te organiseren. Er zullen daarom 1 of
meerdere nieuwe mensen nodig zijn in de organisatie. Bij voorkeur mensen met ideeën om het toernooi een nieuwe
impuls te geven. Als deze mensen er niet zijn, kan wellicht contact worden gezocht met de BG over mogelijkheden om
het toernooi via hun te organiseren.
Bestuursverkiezing
-

9.

Voor de functie van voorzitter heeft zich geen kandidaat gemeld.
Marcel Wouda is reeds benoemt.
Kika van Dalen is niet aanwezig maar heeft wel aangegeven herkiesbaar te zijn als TC dames. Zij wordt bij
acclamatie herkozen.
Ineke Velzeboer is herkiesbaar voor 1 periode als recreantenvertegenwoordiger. Zij wordt bij acclamatie
herkozen.
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.

10.

De trofee wordt uitgereikt aan Cor Zwier als dank voor het draaiende houden van de vereniging bij gebrek aan een
voorzitter. Cor geeft aan dat Bevok een mooie vereniging is om in het bestuur te zitten.
Rondvraag
Aad merkt op dat er nog steeds in de Dijt shirts gespeeld wordt terwijl sponsorcontract is afgelopen. Shirts zijn echter
nog in goede staat dus besloten is om ze nog niet te vervangen. We gaan aan Dijt vragen of zij nog een jaar
sponsorgeld willen betalen.
Ineke vraagt hoe de ledenvergadering gecommuniceerd is. Dit is gebeurd via de nieuwsbrief en facebook. Ineke geeft
aan dat recreanten de nieuwsbrief waarschijnlijk niet lezen.
De vergadering wordt gesloten om 21.45.
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