
Notulen algemene ledenvergadering 10 juni 2015 
 
Aantal aanwezige leden: 11 
 
1. Opening 

Voorzitter Ingrid van Gaalen opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Het is 
een mooi en bewogen seizoen geweest. 
 
2. Notulen ledenvergadering 11 juni 2014 
De notulen van de ledenvergadering van 11 juni 2014 worden goedgekeurd. 
 
3. Mededelingen 

 Wisseling van trainer: Bob Jillesen heeft afscheid genomen. Bas Belderok stopt een 
jaar.  Er komen 3 nieuwe trainers: 

1. Nicky Duitman voor meiden C. 
2. Marco de Man voor D1 
3. Dolly van der Zwaluw voor D3 en H2 

 Benno Elfrink stopt met de scheidsrechteropleiding. Nevobo biedt een 
scheidsrechtercursus online aan. Als de module goed is afgerond, is fluiten tot de 3e 
klasse geoorloofd. Er zal een linkje op de site worden geplaatst. 

 20 september is de open dag in de Paulus.  

 De Paulus maakt haar huisregels bekend. Activiteiten gaan in overleg met Rick de 
Waal. 

 Donderdagavond, als er vier thuiswedstrijden zijn, wordt er hulp achter de bar 
gevraagd, vrijwilligers mogen zich melden bij Rick de Waal. 

 Kengetallen: Ingrid neemt kort de kengetallen door. Het ledental vasthouden is lastig.  

 Een aantal sponsors heeft nog niet betaald. Geertjesgolf blijft tot het eind van het 
project.  

 Jubilarissen:  
Jacco Willems 25 jaar 
Dennis van Hees 25 jaar 
Leontine van Mill 35 jaar 
Chris Zaad 35 jaar 
Alle jubilarissen gefeleliciteerd, zij ontvangen een leuke attentie namens het bestuur. 

 
4. Financieel verslag 

 Verslag kascommissie 
Anke Boekhorst, Paul Burgers en Mark Willemze hebben de kasstukken gecontroleerd. 
Er wordt akkoord gegeven voor de administratie en Gisbert wordt bedankt voor de 
jarenlange samenwerking.  

 Verslag penningmeester 
Gisbert Smink neemt de financiën van afgelopen seizoen door. Het begroot verlies 
vabn 4500,- is 1678,- geworden, minder slecht dan verwacht. Oorzaak is de lagere 
vergoeding aan trainers en een iets hogere contributie opbrengst. Subsidies en 
actviteiten brachten iets meer op.  
CONCLUSIE we zijn een gezonde vereniging. 
 
Decharge penningmeester 
De penningmeester wordt décharge verleend. 
 

 Benoeming kascommissie 
Anke Boekhorst, Paul Burgers en Mark Willemze blijven beschikbaar voor de 
kascommissie. 
 



5. Begroting 

 Concept begroting 
Na een paar jaar bescheiden verlies is er nu de wens om in de zwarte cijfers te komen. 
Het ledenaantal loopt terug en iets meer contributie is wenselijk. 
Trainerskosten -1 +3 blijven gelijk. De kosten willen we ook eerlijk verdelen over de 
teams die van duurdere trainers profiteren. Dit leidt tot een extra teamtoelage voor 
deze teams. 
 
Mark en Chris waren ook trainers die relatief goedkoop waren. 
 
De Pauluskosten worden lager door minder trainingsavonden.  
 
Vorig jaar hebben we een contributie verhoging van 5 % doorgegevoerd. Dit jaar wordt 
dat 3 of 4% afhankelijk van de categorie waarin je valt. 
 
Deze verhoging hebben we afgezet tegen de contributies van andere verenigingen. 
Daarbij blijven we nog ruimschoots onder de contributies van andere verenigingen. 
De contributie van 1 training voor de jeugd wordt ook betaald door BIJWA. Daardoor 
blijft de contributie voor deze groep relatief laag. 

 

 Goedkeuring begroting  
De begroting wordt goedgekeurd. 

 Vaststellen contributie 
De contributie wordt met 3 à 4 % verhoogd naast de teamtoeslag. 

 
6. Bestuursverkiezing 

 Technische Commissie 
o Aftredend Jacco Willems 
o Aantredend: Bas Belderok 

 Secretaris 
o Aftredend en niet herkiesbaar: Astrid Ferwerda 
o Aantredend: Imke van de Camp 
o Seniorencommissie 
o Aantredend: vacature 

 Vrijwilligers coördinator 
o Aantredend: vacature 

 Scheidsrechtercoördinator  
o Robine Hendriks 

 Ledenadministratie 
o Aftredend Leontine van Mill 
o Aantredend: Danny Smink 

 PR communicatie 
o Aftredend Pauline Marcusse 
o Aantredend: vacature 

  
Astrid wordt bedankt voor haar inzet en ontvangt een attentie.  
 
7. Beleidsplan 

Het huidige beleidsplan geldt voor de periode 2014-2017. 
 
Er wordt aandacht gegeven aan een stuk communicatie. Rick de Waal heeft kastjes laten 
plaatsen waarin we mededelingen kunnen hangen. 
  



Het ledenaantal staat onder druk. Tevens zijn er leden nodig die een taak op zich willen 
pakken. Voor werving van senioren en recreanten zijn geen specifieke acties ondernomen. 
Overige onderdelen van het beleidsplan zijn ongewijzigd. 
 
8. Vacatures 

 Voor de seniorencommissie is een vacature.  

 Voor de vrijwilligers coördinator is een vacature. 

 Voor de technische commissie is een vacature. 
Voor nadere informatie over vacatures kan contact worden opgenomen met Ingrid van 
Gaalen: ingrid@weekenders.nl / 0487-522694. 

 
9. Rondvraag 
Jacco Willems vraagt of Maaike van D1 zin heeft om bij de Technische Commissie aanwezig 
te zijn? Ingrid pakt dit op. 
Aanstellen van een technische coördinator (bijvoorbeeld een eigen trainer) die van binnen uit 
op leidingen verzorgd om leden aan een basispapier te helpen. 
Met een A-trainer er naast kunnen Wies/Kim/Lieke wellicht trainen. 
 
Smashball introduceren vooral voor jongens. 
 
Een eigen trainer zou clinics kunnen verzorgen. 
 
Anita Teunissen wil een snelcursus net opbouwen aan het begin van het seizoen. Tevens 
biedt zij zich aan als reservelid kascommissie. 
 
Ronald heeft een jongen van Sios, Willem Hock, die misschien de jeugd op woensdagavond 
wil trainen, wordt vervolgd. 
 
Willy de Waal benoemt het ballenbudget 2 x 500,-, Gisbert heeft dit al ingecalculeerd. 
 
Shirts vervangen zouden we misschien over volgend jaar kunnen tillen uit kostenbesparende 
overwegingen. 
 
Leden die gestopt zijn, graag shirts inleveren bij de aanvoerder!! 
 
 
 
10. Sluiting 

Ingrid sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de aanwezigheid. 
 
 
Notulist: Astrid Ferwerda 
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