Notulen algemene ledenvergadering 2019
Volleybalvereniging Bevok

Locatie:

Golfbaan Beemster (Volgerweg 42, Middenbeemster)

Datum/tijd:

Woensdag 18 september 2019 - 20:00 uur

Aanwezig:

Petra de Wit – Tol (Penningmeester), Cor.Zwier (Secretaris), Henk Duijn (voorzitter), Kees Tol
(Ledenadministratie), Aad Conijn (Website), Ineke Velzeboer (Recreantenvertegenwoordiger),
Oswald Foppes (Scheidsrechters), Hans Smit (Wedstrijdsecretariaat), Peter Pronk (TC Jeugd),
Theo Reuzenaar (TC Heren), Carmencita Meinsma (TC Dames), Dana van Woersem (TC
Dames) , Kika van Dalen (TC Dames), Sylvia Bommer-Zanders, Siem Dicou, Wil Dehe, Mathijs
Wardenaar, Berry Konijn, Jan Reuzenaar, Marcel Wouda , Sandra Vanwersch, Lisan van
Essen, Mo Arab, Harry Knijn, Mathijs Jonk, Frank van Baarsen, Gosse Visser, Marijke Dekker
en Henk van der Lee.

Afwezig met bericht:

Erik Karhof, Jeroen Arends, Ralph Pauw.

1.

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

2.

Vaststelling notulen ALV 12 september 2018
De notulen worden pagina voor pagina doorgenomen. Onder dankzegging aan notulist Cor Zwier 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:
Samenwerking met ViP: Naast de samenwerking tussen Bevok en ViP met de jeugdteams is er vanuit ViP inmiddels
ook contact gezocht om te onderzoeken of er een vergaande samenwerking plaats kan vinden. Heren 1 is al opgevuld
met enkele ViP spelers, en het bestuur van ViP zal bij hun ALV dit jaar bespreken hoe de leden kijken tegen een
samenvoegen van beide verenigingen.
Wet Persoonsgegevens: Er is uitvoering gegeven aan de WPG. De vereniging heeft een reglement opgesteld en de
bestuursleden hebben een geheimhoudingsverklaring getekend en voor de jeugdleden is de toestemmingsverklaring
aan de ouders voorgelegd.
BTW: Door vernieuwde wetgeving is er ook voor verenigingen het een en ander veranderd omtrent de BTW. Omdat
Bevok geen eigen hal of kantine heeft is het effect echter beperkt. Het komt alleen tot uiting in een verhoging van de
zaalhuur omdat zaaleigenaren de verhoogde BTW doorberekenen aan de huurders. Grofweg was dit een verhoging
van 3 %.
Nieuwjaarsreceptie, sportberaad, voorzittersoverleg en seizoensafsluiting Spurd: Bevok wordt gelukkig telkens
uitgenodigd door Spurd als er een netwerkmeeting is. Het bestuur neemt die gelegenheid te baat om het netwerk uit te
breiden en te lobbyen voor Bevok.
Nadat Voho enkele jaren gelden is opgehouden te bestaan is nu ook Niemand gestopt. Dat betekent een einde aan
een lange samenwerking.
Wedstrijdsecretariaat:
De toelichting van Hans Smit is kort maar krachtig: Het seizoen is prima verlopen op enkele kleinigheden na. Ook voor
komend seizoen ziet Hans alles met vertrouwen tegemoet.
TC Heren:
Theo licht het jaarverslag van TC Heren toe: Het kampioenschap van heren 1 en de promotie naar de 1e klasse is goed
voor de vereniging. Er is veel contact geweest met ViP omtrent een eventuele samenwerking tussen beiden heren 1.
Uiteindelijk is er gekozen voor het over laten stappen van de overgebleven ViP heren naar Bevok, waarmee een brede
selectie is ontstaan. De training is per dit seizoen in de Beuk, met de trainer van ViP van vorig seizoen, Krasimir, die
ook al eens Bevok heren 1 heeft getraind. Zie verder het verslag.
TC Dames:
Het jaarverslag van TC Dames wordt toegelicht door Carmencita. Sandra Vanwersch en Wil Dehe, beiden van het
opgeheven dames 4 reageren hierop en geven aan het geen stijl te vinden dat zij na jaren lidmaatschap en hun
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“opoffering” vorig seizoen om naar dames 4 te gaan, nu opeens geen plek krijgen in een van de drie overgebleven
teams, terwijl ze eerder wel in de tweede klasse hebben gespeeld. Ze maken de vergelijking met de heren, waar ook
een team minder is dan vorig seizoen, en wel alle spelers in andere teams zijn ondergebracht. Zowel de TC als de
voorzitter als “technisch hart” Kees Tol reageren hierop en gaven aan wat de argumenten waren aan het eind van het
seizoen toen het nog om 4 of 5 dames ging die opgedeeld zouden moeten worden. Nu gaat het nog om 2 personen en
zullen zij opnieuw bekijken wat de mogelijkheden zijn. Voorlopig is Sandra en Wil de mogelijkheid gegeven om mee te
trainen met dames 2, maar volgens beiden ging dit ook niet van harte.
TC Jeugd;
Peter licht het verslag toe. De laatste drie jeugdleden zijn overgestapt naar ViP. Het was niet praktisch om voor de drie
aparte regelingen af te spreken omdat ze niet meer gezamenlijk in een team bleven spelen.
Scheidsrechters:
Oswald licht toe: De indeling van scheidsrechters verliep goed en kende slechts enkele problemen. Hij benoemd de
nieuw opgeleide verenigingsexpers Kees Tol en Cor Zwier die nu de mogelijkheid hebben om samen met Wim Fontijn
en Oswald zelf, mensen op te leiden voor de 1e / 2e klasse. Verder benoemt Oswald dat hij bij de laatste
scheidsrechtersbijeenkomst te horen heeft gekregen dat de Nevobo mogelijk strenger op diverse zaken gaat letten, de
boetes gaat verhogen, en ook minder gemakkelijk boetes kwijt zal schelden vanwege de financiele situatie bij de
Nevobo (vanwege een flinke belastingaanslag/boete).
Vanuit de zaal wordt er in reactie op Oswald nog gevraagd meer bekend te maken (via de nieuwsbrief) hoe het DWF
werkt, en welke scheidsrechters de vereniging heeft, en welk niveau zij hebben.
Dan wordt Gosse in het zonnetje gezet. Gosse heeft aangegeven nu toch echt te stoppen met fluiten. Oswald doet
goede pogingen om Gosse in zijn moerstaal het Fries aan te spreken en Henk van de Lee doet ook een woordje. De
84 jarige Gosse geeft aan met veel plezier altijd gevolleybald en gefloten te hebben.
Recreanten:
Ineke Velzeboer licht het jaarverslag van de recreanten toe. Het mooiste resultaat is de oprichting van een tweede
team op de woensdag avond. Het is een enthousiaste groep, maar er mogen er nog een paar bij. Henk van de Lee vult
aan dat ook bij hen op de maandagavond in de zuidoost er nog wel een paar bij kunnen.
Redactie nieuwsbrief:
Kees Tol geeft aan weer zo’n 40 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 en Kees benadrukt nog
maar eens dat het geheel objectief wordt bepaald wie team van de week wordt.

Website:
Aad Conijn geeft aan dat het goed gaat met de website . Sylvia reageert hierop dat de mobiele versie toch wel wat
gebreken kent. Petra zal Joris vragen hier eens naar te kijken..
Ledenadministratie:
Kees Tol geeft een overzicht van de mutaties. We staan nu op 184 leden, een kleiine stijging ten opzichte van vorig
jaar. Het afmelden van diverse dames heeft geleid tot de inschrijving van 1 damesteam minder dan vorig jaar.
De gemiddelde leeftijd bedraagt nu 49,6 jaar en gemiddeld is heren 4 het oudst met gemiddeld 63 jaar.
5.

Verslag kascontrole en verkiezing nieuwe kascommissie
De jaarstukken zijn gecontroleerd door Sylvia Bommers-Zanders en Henk van de Lee. Zij hebben de stukken
doorgenomen en besproken met Petra en de akkoordverklaring getekend. Sylvia heeft veel lof voor de
penningmeester. Het zit strak in elkaar, alles is netjes herleidbaar. 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.
Jeroen Buijs had zich dit jaar afgemeld waardoor Henk van de Lee als reserve werd opgeroepen. Jeroen en Henk
zullen volgend jaar de kascommissie vormen. Frank van Baarsen meldt zich aan als eerste reserve.

6.

Jaarverslag penningmeester en begroting voor het komende seizoen
De jaarrekening seizoen 2018– 2019 is voor de vergadering voor alle aanwezigen beschikbaar. Het resultaat is
€1545,- negatief als de kosten van het feest worden uitgesloten. Inclusief de kosten van het feest was het resultaat
€6283 Het vermogen van de vereniging is nog steeds relatief hoog. Petra geeft toelichting op enkele zaken uit de
jaarrekening:
•
Door de verdeling van de trainingsuren is de begroting voor komend seizoen negatief qua resultaat.
•
Het feest Bevok 50 jaar bracht de nodige kosten met zich mee wat vooral betaald werd uit de reserves en
voor een deel uit een eigen bijdrage van de deelnemers.
•
De begroting komt zonder contributieverhoging uit op € 3620 negatief. Dit vind Petra zorgelijk en is volgens
haar ook reden om voor het eerst sinds seizoen 2013-2014 de contributie te verhogen.
Jan R vraagt waarom de trainerskosten hoger zijn begroot. Petra geeft aan dat dit wordt veroorzaakt door de diverse
relatief kleine trainingsgroepen.
Harry K vraagt naar het verschil in contributieontvangsten. Petra geeft aan dat dit een rechtstreeks gevolg is van de
wijziging in het aantal competitiespelers en recreanten.
Frank vraagt waarom de shirtsponsoring reeds is begroot. Petra geeft aan dit te maken heeft met toezeggingen van
sponsoren. Frank vraagt ook naar de termijn van vervanging van shirts gezien de matige kwaliteit van met name de
opdruk van hun shirts. Henk Duin reageert hierop door te vragen of zijn team al gebruik heeft gemaakt van de
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7.

8.

toezegging van Iterson om kosteloos deze opdruk te vervangen. Frank beaamt dat dit niet is gedaan. Petra geeft aan
dat de standaard vervangingstermijn 4 jaar is.
Peter Pronk vraagt of deze begroting nog op de oude contributie is gebaseerd. Dat beaamt Petra.
Contributieverhoging.
Het bestuur doet het voorstel de contributie met 10 euro per jaar te verhogen voor alle spelende leden. Dit betreft 145
personen, en zal dus een effect hebben van €1450, waardoor het verwachte negatieve resultaat voor komend seizoen
wordt teruggebracht van €3620 naar €2070.
Dat is nog steeds niet de gewenste neutrale begroting maar is verantwoord gezien het huidige vermogen van de club.
De vorige verhoging is 5 jaar geleden, en vrijwel alle kosten (trainers, zalen, afdracht Nevobo) zijn sindsdien gestegen.
Theo vraagt naar het hoge vermogen en of dat geen reden is af te zien van contributieverhoging. Het bestuur is het
daar niet mee eens. Bevok heeft inmiddels een historie van lustrumfeesten en wil graag het vermogen grotendeels
beschikbaar houden voor het volgende feest, maar ook om armslag te hebben.
Sylvia vraagt of het niet verstandig is juist in te teren op het vermogen voor een mogelijke samenvoeging met ViP. Mo
Arab reageert als bestuurslid van ViP dat Bevok niet bang hoeft te zijn voor de financiele situatie bij ViP.
Ineke V vraagt of de contributieverhoging vooral is bedoeld voor het volgende feest. Dit is niet het geval zoals Petra al
had aangegeven.
Kees Tol geeft aan gezien de begroting zeker voor de verhoging te zijn.
Theo geeft aan dat er zijns inziens wordt bespaart op de zaalhuur. Dit is verenigingsbreed echter niet het geval. Ineke
vraagt of de zaalhuur per maand wordt afgerekend. Cor geeft aan dat dit per uur wordt afgerekend en door zowel
Spurd als de De Kloek aan het begin van het seizoen via ondertekende contracten met Bevok wordt vastgelegd, en het
dan ook fijn zou zijn als teams die afgelopen jaar een slechte opkomst hadden bij de training na afloop van de
competitie, nu al aan zouden geven af te zien van trainingen in mei / juni / juli bijvoorbeeld door samen te voegen van
verschillende trainingsgroepen. Tot op heden geeft alleen Dames 1 dit op tijd aan.
Vervolgens vindt de stemming plaats. Vrijwel unaniem wordt ingestemd met de contributieverhoging, ingaande dit
seizoen.

Bestuursverkiezing
•
Carmencita Meinsma en Dana van Woersum worden voorgesteld als de tussentijds door het bestuur
aangestelde TC Dames. Bij acclamatie worden zij door de algemene ledenvergadering gekozen. Sylvia geeft
aan dat het voortaan fijn zou zijn als tussentijdse benoemingen duidelijker worden gecommuniceerd naar de
leden.
•
Kika van Dalen is aftredend als TC Dames. Door Henk worden bloemen uitgereikt.
•
Peter Pronk wordt voorgesteld als de tussentijds door het bestuur aangestelde TC Jeugd. Bij acclamatie wordt
hij door de algemene ledenvergadering gekozen. Vervolgens wordt hij bedankt voor inspanningen aangezien
voor komend seizoen de functie vervalt en Peter aftreedt. Dit tot veel plezier van de zaal. Door Henk worden
bloemen uitgereikt.
•
Theo Reuzenaar stelt zich wederom verkiesbaar voor de functie TC Heren. Bij acclamatie wordt hij herkozen.
•

9.

10.

12.

Kees Tol stelt zich wederom verkiesbaar voor de functie ledenadministrateur. Bij acclamatie wordt hij
herkozen.
•
Cor Zwier stelt zich wederom verkiesbaar voor de functie van secretaris. Bij acclamatie wordt hij herkozen.
•
Ralph Pauw heeft aangegeven niet herkiesbaar te zijn. Hij treedt af. (Ralph was niet aanwezig.) Er is dus een
vacature voor de TC heren, bij voorkeur te vervullen door een persoon uit Heren 4, 5,6 of 7.
•
Petra Tol geeft aan af te treden en niet herkiesbaar te zijn. Ze zal de functie vervullen tot de overdracht aan
de nieuwe penningmeester, die helaas nog niet is gevonden.
Stratenvolleybaltoernooi.
Henk bedankt de aanwezige leden van de organisatie van het stratenvolleybaltoernooi voor hun inzet en vraagt naar
hoe het is gegaan. Berry en Matthijs geven aan blij te zijn met het positieve financiele resultaat en de mooi verlopen
dag, maar geven aan dat ze graag hadden gezien dat er meer Bevok leden acte de presence hadden gegeven al dan
niet met inbreng van nieuwe volleyballers. Het plan is komend jaar weer een vergelijkbare opzet te gebruiken. Wil
Dehe geeft aan dat wellicht meer bedrijven benaderd kunnen worden met een bedrijfsteam mee te doen.
Uitreiking Gerrit Egberts trofee
De Gerrit Egberts Commissie bestaat uit Kees Tol, Henk van der Lee en Jan Pauw. Kees reikt de prijs dit jaar uit aan
Jan Reuzenaar, die diverse functies heeft vervuld zoals voorzitter en TC-heren. Hij roemt de doorzettersmentaliteit van
Jan die door een blessure noodgedwongen moest stoppen met spelen maar vervolgens toch als coach van heren 1
aan de slag is gegaan en niet zonder resultaat gezien de promotie van heren 1 afgelopen seizoen.
Samenwerking met ViP.
Henk geeft aan dat Bevok door ViP is benaderd om te praten over samenwerking. Bevok heeft al op diverse vlakken
samengewerkt zoals de Bevok-ViP jeugdteams, het trainen van H7 met ViP H4, H1 dat nu traint in de Beuk met de van
ViP overgekomen H1 spelers. Hij geeft een overzicht van de competitieteams van beide verenigingen. Bevok 7 heren
en 3 damesteams, Vip geen herenteam, 6 damesteams en ong. 10 jeugdteams. Dat lijkt dus een goede combi om
samen te voegen. Henk heeft contact gehad met Jasper Bouman voorzitter van Vip. Het dagelijks bestuur van ViP
heeft mandaat gekregen om oriënterende gesprekken met Bevok te houden over een verdergaande samenwerking of
zelfs op termijn een fusie. Henk vraagt de aanwezigen naar hun ideeën hierover.
Marijke vraagt of Bevok momenteel kleiner is dan andere jaren. Dat is niet het geval.
Sandra geeft aan dat de vergrijzing van Bevok wat haar betreft een reden is voor de samenwerking.
Sylvia benoemt het gebrek aan jeugd van Bevok als argument voor de samenwerking.
Frank geeft aan dat het bestuur eerst nader onderzoek zal moeten doen maar dat het de slagkracht zal verhogen als
er meer samenwerking komt, en een grotere vereniging aantrekkelijker zal zijn voor leden. Ook wijst hij op de vele
fusies die al hebben plaatsgevonden in NoordHolland. Wel vindt hij het behoud van de eigen identiteit erg belangrijk.
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Kees Tol geeft aan dat 25 % van de leden al woonachtig is in Purmerend.
Peter Pronk geeft aan dat het wellicht gemakkelijker zal zijn bestuursfuncties te vervullen na een fusie.
Henk Duijn geeft aan dat er echter wel een trend is van meer solistische sporten en minder teamsporten en ook bij
grote verenigingen kampen met problemen met het vinden van vrijwilligers.
Sylvia geeft aan dat jeugd die ooit bij Bevok heeft gespeeld graag terugkomt bij Bevok, maar ook dat de jeugdopleiding
bij ViP op dit moment goed is geregeld. Wat haar betreft is het nog te vroeg voor een fusie.
Marijke vraagt wat het beleid wordt aangezien ze niet wil dat alle teams door elkaar gehusseld gaan worden.
Carmencita geeft aan zelf bij ViP te hebben gespeeld en juist naar Bevok is gekomen omdat Bevok kleinschaliger en
gezelliger is, en ViP juist heel competatief is ingesteld, ook bij het indelen van de teams.
Sylvia geeft aan dat de vriendenteams inderdaad een kracht is van Bevok.
Theo geeft dit ook aan en geeft aan dat hij door zijn lidmaatschap van Zaanstad weet dat daar bij die grote vereniging
veel onenigheid voorkomt. Groter is niet perse beter.
Jan Reuzenaar geeft aan een fusie een stap te ver te vinden, maar ziet zeker wel mogelijkheden om de samenwerking
uit te breiden.
Ineke Velzeboer vraagt hoe het zit met de recreanten bij ViP. Mo geeft aan dat er vier groepen van 18 recreanten zijn.
Henk Duin vraagt de aanwezigen om net als bij ViP het bestuur een mandaat te geven voor verkennende gesprekken
over samenwerking of fusie, waarbij bij belangrijke beslissingen deze zullen worden voorgelegd aan de algemene
ledenvergadering. Hij brengt dit voorstel ter stemming. Er wordt algemeen ingestemd door de aanwezigen.
Mo geeft aan dat er bij ViP vrijwel identiek werd gereageerd tijdens hun ALV toen samenwerking met Bevok ter sprake
kwam. Daar werd ook gevraagd om het voorleggen van resultaten, transparantie naar de leden, en werd ook
uitgesproken dat het doel moet zijn dat de twee samenwerkende verenigingen elkaar dienen te versterken en dat er
ruimte moet zijn voor behoud van de eigen identiteit.

13.

Rondvraag.
Joris Ruijter heeft per app gevraagd of er is nagedacht over deelname aan de Gemeenschapsveiling door Bevok. Cor
legt uit wat de bedoeling is en wat de voorwaarden zijn. Het zal verder in de komende bestuursvergadering worden
besproken. Marijke geeft aan dat zij in Andijk dergelijke veilingen heeft meegemaakt en dat opbrengsten van €20.000
werden gehaald.
Frank komt nog eens terug op shirts van zijn team. De voorzitter herhaalt het aanbod dat door Iterson is gedaan.
Marijke vraagt of het mogelijk is om met allemaal identieke ballen te trainen. Cor geeft aan dat er nu de blauw-wit-rode
ballen zijn gekocht door Bevok en alleen met deze ballen de tas kan worden bijgevuld.

De vergadering wordt gesloten om 22.45 en de aanwezigen worden uitgenodigd voor een drankje na.
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