Notulen speciale algemene ledenvergadering 2022
Volleybalvereniging Bevok

Locatie:

Golfbaan Beemster (Volgerweg 42, Middenbeemster)

Datum/tijd:

Maandag 23 mei 2022 - 21:00 uur

Aanwezig:

Samantha Truong ( Penningmeester), Cor.Zwier (Secretaris), Henk Duijn (voorzitter), Kees Tol
(Ledenadministratie), Aad Conijn (Website), Ineke Velzeboer (Recreantenvert),), Theo
Reuzenaar (TC Heren), Hans Smit (wedstr.secr) Carmencita Meinsma (TC Dames), Esther
van Anrooij, Sylvia Bommer-Zanders , Marijke Dekker, Erik Karhof en Frank van Baarsen
(kascie), Jaap Conijn, Jasper Bouman, Koos Dekker, Nico Rutz, Klaas Beets, Nico van
Beusekom, Marcel Wouda, Alex den Breejen, Freek Dijkmeijer
Dana van Woersum (TCds), Robbert Vrijbloed (TCh), Oswald Foppes (Scheidsrechters),
Jeroen Buijs, Petra de Wit-Tol,

Afwezig met bericht:

1.

Opening/mededelingen secretaris
Voorzitter Henk Duijn heet iedereen welkom, met name ook de leden van ViP die als gast zijn uitgenodigd en opent de
vergadering. Hij geeft aan dat gezien de bijzondere omstandigheid er voor is gekozen op dezelfde avond en plaats als
ViP de speciale ledenvergadering te houden, om bij voldoende stemgerechtigde leden, gelijk met elkaar een
oprichtingsvergadering van VC De Where te kunnen houden.

2.

Vaststelling notulen ALV 15 september 2021
De notulen worden doorgenomen. Onder dankzegging aan notulist Cor Zwier worden de notulen vastgesteld.

3.

Ingekomen stukken
De notaris heeft aangegeven dat na publicatie van het fusievoorstel in de landelijke media er geen bezwaren zijn
binnen gekomen die een fusie in de weg staan.

4.

Jaarverslagen en/of mededelingen van de commissies
Secretariaat
Cor Zwier licht het jaarverslag toe: Er is dit jaar wederom vanwege Corona veel anders gelopen dan gebruikelijk wat
ook tot de nodige extra inzet van het bestuur en ook tot wat extra kosten heeft geleid. Met name wordt stil gestaan bij
het overlijden op 4 mei jl. van Bevok-coryfee Ton Oudejans, wat door Sylvia wordt aangevuld met het recente
overlijden van Bevok-speler, trainer en vrijwilliger Joris Ruijter. Zie verder het gepubliceerde jaarverslag.

Ledenadministratie:
Kees Tol geeft een overzicht van de mutaties. We staan nu op 153 leden, wederom een daling ten opzichte van vorig
jaar. De gemiddelde leeftijd bedraagt nu 52,2 jaar en gemiddeld is heren 5 het oudst met gemiddeld 63,9 jaar.
Recranten:
Ineke Velzeboer geeft een korte toelichting op het afgelopen seizoen, en geeft aan zelf te gaan stoppen als
recreantenvertegenwoordiger. Ze heeft al een opvolger op het oog, maar dat loopt nog. Verder vraagt ze nog even
aandacht voor het a.s. mixtoernooi omdat het aantal aanmeldingen wat achterblijft tov vorig jaar.
Scheidsrechters:
Namens de vanwege ziekte afwezige Oswald Foppes benoemt de voorzitter de belangrijkste punten uit het verslag van
deze commissie: samenwerking met ViP verloopt prima maar in zijn algemeenheid was het een heel rommelig seizoen
vanwege de onderbreking door corona, en de vele wijzigingen die met name werden veroorzaakt door de zeer
vrijblijvende regeling voor het afzeggen van wedstrijden die vanwege corona was ingevoerd.
Wedstrijdsecretariaat:
Ook Hans had te maken met de vele wijzigingen/verplaatsingen, en het extra inhuren van zaalruimte. Hij geeft aan dat
de fusie al feitelijk was begonnen vanwege de grote menging van wedstrijden met ViP die deels in de Karekiet werden
gespeeld.
Ook de TC heren en dames geven een kort verslag van het nog maar net afgelopen seizoen en blikken vooruit naar
een seizoen onder de naam VC De Where. Er zijn weer wat trainerswisselingen en daarmee is het ook noodzakelijk de
trainingsindeling aan te passen. Theo tipt het bestuur, onder verwijzing naar net toegetreden lid Alex den Breejen, dat
het goed zou zijn gericht te werven in de nieuwe woonwijken die zijn gerealiseerd in o.a. Zuidoostbeemster.
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5.

Verslag kascontrole en verkiezing nieuwe kascommissie
De jaarstukken zijn gecontroleerd door Erik Karhof en Frank van Baarsen. Zij hebben de stukken doorgenomen en
besproken met Samantha en de akkoordverklaring getekend. Ze geven complimenten voor de prima uitwerking van
onze penningmeester maar maken ook de opmerking dat er nog de nodige zaken afgewikkeld moeten worden. Ze
zien dat met vertrouwen tegemoet maar vragen hier wel de aandacht voor. Henk stelt de vergadering voor aan het
bestuur decharge te verlenen voor het financiële beleid. Dit wordt door de vergadering bij acclamatie gedaan en
bezegeld met een applaus.

6.

Jaarverslag penningmeester en vooruitblik begroting voor het komende seizoen VC De Where
De jaarrekening seizoen 2021– 2022 is voor de vergadering voor alle aanwezigen beschikbaar. Samantha geeft
toelichting op enkele zaken uit de jaarrekening:
Er is een negatief resultaat vanwege de omstandigheid dat vorig jaar was besloten vanwege de lange coronaonderbreking, een deel van de voldane contributie te gebruiken als de eerste incasso van het seizoen 2021-2022.
Omdat de zaalhuur en trainerskosten wel deels doorliepen ontstond dit negatief saldo, wat wij als gezonde vereniging
kunnen dragen.
Samantha benoemd nog nadrukkelijk dat Kees Tol zijn trainersactiviteiten geheel belangeloos heeft gedaan wat met
applaus wordt ontvangen.
SB benoemt een paar typefoutjes inde data van enkele kolommen.
JB vraagt naar de verschillen in de bedragen voor de spelerspassen van dit en vorig seizeon. Dit komt door een
partiele kwijtschelding van de Nevobo in het vorig seizeon. Dit seizoen berekent Nevobo weer de volle mep.
EK; de zaalhuur is wel een punt van aandacht gezien de prijsverschillen en de ook nog eens aanwezige prijs-kwaliteit
verhouding bij met name de duurste zaal, de Kuik. De TC’s hebben hier al rekening mee gehouden, en zien in de fusie
mogelijkheden om de Kuik minder vaak te hoeven boeken.

7.

Fusie met ViP/Ontbinding Bevok
Henk geeft aan dat gezien het aantal aanwezige leden en het aantal schriftelijke machtigingen (0), bij lange na niet het
aantal benodigde aantal stemmen kan worden uitgebracht. (Daarvoor zouden er 2/3 x 153 = 102 geldige stemmen
moeten worden uitgebracht.) Daarmee vervalt de mogelijkheid om een formeel juiste stemming over de ontbinding te
houden.
Henk maakt nog wel van de gelegenheid gebruik om alle werkgroepleden die zich voor de fusie inzetten te bedanken.
Op verzoek van de voorzitter van ViP peilt Henk onder de aanwezigen hoe er gestemd zou worden als vanavond de
stemming plaats zou vinden. Unaniem wordt met handopsteken vóór de fusie gestemd.
IV vraagt nog aandacht voor het zogenaamde schaduwbestuur, iets waar zij bij een andere vereniging ook vorm aan
heeft gegeven. JB benoemt hoe dit in de toekomstige statuten is verwerkt.
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9.

10.

Uitreiking Gerrit Egberts trofee
De Gerrit Egberts Commissie bestaat uit Kees Tol en Henk van der Lee. Kees legt aan de aanwezige ViP leden uit
was de trofee inhoudt, en geeft aan dat er dit jaar in overleg met het bestuur geen uitreiking zal plaatsvinden, ook al
heeft hij overwogen het laatste bestuur van Bevok als groep aan te wijzen. Omdat Henk en Cor de trofee al hebben
gehad, maar met name omdat het vreemd zou zijn de naar de oprichter van Bevok benoemde trofee uit te reiken aan
het bestuur dat Bevok ontbind, uit te reiken, ziet de commissie daar toch van af. Ook geeft Kees aan dat het voor de
hand ligt om de uitreiking geheel te beeindigen als straks de fusie een feit is, en een nieuwe modus te zoeken om zeer
actieve vrijwilligers in het zonnetje te zetten.
Bedanken huidige bestuur.
Vooruitlopend op de aanstaande fusie wordt het voltallige bestuur, inclusief de commissieleden, namens Bevok, maar
door de aanwezige voorzitter van ViP Jef van Bemmel, bedankt voor het inzet voor de vereniging. Er wordt als keuzecadeautje in Purmerend gebrouwen bier, of rode of witte wijn aangeboden. De uitreiking gaat vergezeld van een
applaus van de aanwezigen.
Rondvraag.
KT vraagt aandacht voor het zo snel mogelijk in orde maken van de functionele emailadressen van de VC De Where,
om gelijk vanaf het begin ook de nieuwsbrief vanuit die naam te kunnen verzenden. De secretaris van ViP geeft aan
hier volop mee bezig te zijn met Robbert Vrijbloed.
Karel van Galen vraagt aandacht voor de UBO-regeling. Die zal uiteraard voor VC De Where ook gedaan worden.
Agnes Loogman vraagt hoe het zit met het mixen van de teams van ViP en Bevok. Dit zal in beperkte mate
plaatsvinden, zoveel mogelijk via natuurlijk verloop. Er worden niet bewust teams door elkaar gehusseld.
Sylvia tenslotte bedankt het bestuur voor hun werkzaamheden.
De vergadering wordt gesloten om 22.15 en de aanwezigen worden uitgenodigd voor een drankje na.

C.Zwier

Pagina 2

25-5-2022

