
VERSLAG 

Algemene ledenvergadering 

Volleybalvereniging Woudenberg 

 

 

Datum: maandag 07 oktober 2019 (20.00 uur). 

 

Locatie: Sporthal de Camp te Woudenberg. 

 

Aan- en afwezigheid: zie bijlage. In totaal waren er 24 leden aanwezig.  

 

1. Opening 

Voorzitter Jos van der Lee heet iedereen hartelijk welkom, in het bijzonder Bennie en Linda 

voor het ondersteunen bij de benoeming van Klaas van Roekel tot erelid.  

Jos blikt terug op zijn eerste jaar voorzitterschap; het is pittig geweest en neemt tijd in beslag 

maar geeft ook veel energie.  

Er wordt aangekondigd dat in 2021 de vereniging 50 jaar zal bestaan. Begin 2020 wordt 

verwacht dat de eerste voorbereidingen voor een jubileumfeest opgestart worden. Er wordt 

opgeroepen om suggesties en ideeën aan te dragen.. 

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 26 september 2016 

Met dank aan Jos van der Lee worden de notulen zonder verdere op- en/of aanmerkingen 

goedgekeurd. 

3. Mededelingen 

Secretaris Martine de Greef laat weten wie er met kennisgeving afwezig zijn (zie bijlage). 

Het concept zaalwacht wordt geïntroduceerd. De reden voor het invoeren ligt o.a. bij het 

zoeken van uit spelende teams naar velden en/of wedstrijdformulieren, gebruik van de 

techniek (laptops/tablets), netjes verwerken van de uitslagen. Er zijn 2 nieuwe tablets 

aangeschaft, passende zaalwachtkleding en nieuwe opbergkast in de EHBO ruimte. 

Zaalwacht gaat per 26 oktober in, vooraf zullen Jos & Martine nog toelichting geven bij de 

seniorenteams op trainingsavonden.  

Voor de zomer zijn er gesprekken geweest met H1 rondom de bekostiging van de nieuwe 

assistent-trainer Gert Hoogendoorn. Hier is een overeenkomst voor één seizoen uitgekomen, 

dit punt wordt verder toegelicht bij het agendapunt: Begroting seizoen 2019/2020.  

Tot slot nog een oproep vanaf de scheidsrechterscoördinator Jorrit Steenbeek: Woensdag 2 

oktober zijn een aantal leden naar de scheidsrechterscursus in Barneveld geweest. 

Woensdag 30 oktober is er opnieuw een cursus in Barneveld. Als je kan, meld je a.u.b. aan. 

Hoe meer mensen dit oppakken, hoe meer de wedstrijden verdeeld gefloten kunnen worden 

en hoe minder vaak er beroep gedaan moet worden. Het is dit seizoen net aan gedekt. Een 

avond kost maar 3 uurtjes en je hebt meteen het papiertje om 1e klasse te fluiten.  



4. Klaas van Roekel benoemd tot erelid 

Aan het einde van seizoen 2018/2019 is er al afscheid genomen van Klaas van Roekel als 

scheidsrechter, maar klaas is niet weg te denken binnen onze vereniging. ‘Je was al 

betrokken bij onze vereniging toen sporthal de Wielewaal nog werd gebruikt en konden altijd 

beroep op je doen (zelfs dit seizoen nog...). Daarom willen we er nu ook nog bij stil staan. 

We hopen je nog jarenlang in de Camp te zien en ook bij onze teams te zien kijken. Bij deze 

willen we je bedanken door je te benoemen als erelid van Volleybalvereniging Woudenberg.’ 

De voorzitter overhandigt Klaas een oorkonde van zijn erelidmaatschap en een bos 

bloemen. Klaas bedankt het bestuur en de vereniging.  

De voorzitter bedankt tevens Linda met een bos bloemen voor de moeite om te komen met 

haar apparatuur zodat Klaas alles mee kon lezen. 

5. Algemene zaken 

Eind afgelopen seizoen heeft Wessel Terpstra zijn rol als coördinator Algemene Zaken 

neergelegd. De voorzitter bedankt Wessel voor al zijn inspanningen van de afgelopen jaren. 

Vanaf de laatste periode van het vorige seizoen zijn twee vacatures ingevuld vallend onder 

Algemene Zaken; Materiaalbeheer door Koos Jol en de Activiteitencommissie door Gerdine 

de Muijnck en Dimphany Hendriksen. Ook bij de mini’s zijn ouders betrokken geraakt die 

helpen met specifieke CMV activiteiten. De voorzitter bedankt hen voor het oppakken van de 

taken. 

Dee portefeuille Algemene Zaken wordt gesplitst in deze twee taken onder 

verantwoordelijkheid van de secretaris..  

6. CMV 

Irene Hamaker geeft toelichting op het seizoen 2018/2020 van de CMV. Afgelopen jaar werd 

begonnen met 15 mini’s verdeeld in 3 teams. Uiteindelijk is dit aantal verdubbeld met 31 

mini’s verdeeld over 4 teams. De trainingen zijn ongewijzigd gebleven en er is leuk op eigen 

niveau gespeeld. Dit jaar helaas geen kampioenschappen gehad maar wel (zoals ieder 

seizoen) activiteiten in de vorm van de informatie avond, het ouder kind toernooi (dit jaar op 

dinsdag 14 oktober!), sinterklaasfeest en eindfeest. Dit laatste is organisatorisch goed 

verlopen. Al met al een geslaagd seizoen mede dankzij de inzet van Berry, Jane, Bavi, 

Jochem, Rick en Emilie (organisatie en hulptrainers).  

De CMV groeit erg goed. Dit jaar wordt er begonnen met 36 mini’s, maar de verwachting is 

niet dat er een verdubbeling maar wel een rustige toename plaats zal vinden. Dit betekent 

wel dat er tegen een grens aangelopen gaat worden, o.a. qua materiaal (bijv. 36 ballen). 

Irene, Berry en Jane geven aan na dit seizoen te stoppen. Zij zijn afgelopen jaren de 

drijvende kracht geweest. Dit gaat weerslag geven maar zij hopen met dit enthousiaste 

positieve verhaal andere enthousiastelingen te inspireren om deze taak over te nemen. Het 

zal nog beloop hebben. Irene roept de ALV op om vooral te kijken of zij nog mensen kennen 

die dit mogelijk willen doen en/of zelf goed na te denken of hen dit leuk lijkt. Er wordt 

gevraagd om niet tot einde seizoen te wachten maar vooral nu al te oriënteren; een keer 

mee kijken/trainen of informatie vragen m.b.t. CMV opleidingen. Er zijn zat mogelijkheden 

om niet in het niets te vallen.  

Tiest Haket vraagt aan Irene waar de groei vandaan komt. Is hier actief in gepromoot? 



Irene reageert dat de groei zonder duidelijke aanleiding op hun pad kwam. Woudenberg 

Sportief lijkt veel te hebben bij gedragen, een groot aantal kinderen dat afgelopen jaar is 

komen kijken ziet Irene nu ook terug komen. Dit lijkt rond de 5 tot 10 leden te hebben 

opgeleverd, niet alleen voor CMV maar ook voor MC. Normliter is dit maar een enkeling dus 

Woudenberg Sportief heeft dit jaar goed gewerkt. Overdracht lijkt verder vooral te komen via 

gesprekken en vriendjes/vriendinnetjes op school. 

Kees Lokhorst reageert dat de huidige uitstraling en structuur bij de vereniging in de CMV en 

de betrokken ouders er goed uit ziet. Heel ongedwongen. Kees complimenteert de 

organisatie van de CMV over hun aansturing van de afgelopen jaren. 

De voorzitter benoemt dat ook het contact met SNO Woudenberg een positief effect heeft. 

Zowel in volleybal onder de aandacht brengen bij kinderen als in de zoektocht naar nieuwe 

trainers. Kees beaamt dit en vult aan dat SNO ook een oproep voor trainers in de 

nieuwsbrief heeft staan.  

De CMV coördinatoren worden bedankt voor hun inspanningen van het afgelopen seizoen. 

7. Jeugdcommissie (JC) 

De voorzitter geeft toelichting op het afgelopen seizoen van de JC daar JC-bestuurslid Edwin 

van der Lee afwezig is.  

Er zijn momenteel twee jongensteams, in vergelijking met andere verenigingen is dit erg 

positief. Tevens lijkt er binnen deze teams ook zeker wat potentie te zitten. Momenteel zijn er 

ook een MC / MB / MA. Er is wisselend succes maar de inzet van de alle jeugdtrainers is 

zeer goed.  

De JC bestaat momenteel alleen uit Edwin doordat Marjelle van Driel eind vorig seizoen 

gestopt is i.v.m. haar overstap naar Leersum. De voorzitter roept op om te kijken naar een 

nieuw vrouwelijk bestuurslid voor de JC om Edwin te helpen. 

Wessel Terpstra vraagt waarom er specifiek een dame gevraagd wordt. Jos reageert dat dit 

gewenst is voor het leggen van connecties met de meisjes, waar heren wellicht te 

intimiderend of minder benaderbaar voor meisjes kunnen zijn. Het is geen verplichting! 

Iedereen is natuurlijk welkom! 

Edwin wordt bedankt voor al zijn inspanningen voor de JC van het afgelopen jaar.  

8. Technische Commissie (TC) 

Ook de TC wordt toegelicht door de voorzitter. Momenteel is de TC onbemand sinds eind 

afgelopen seizoen. Het bestuur hoopt eind oktober weer een draaiend TC te hebben. Hierbij 

gaat ook de voorkeur uit naar een heer en dame. Er wordt aangegeven dat er een mogelijke 

kandidaat is voor een heer maar alles staat nog open.  

De TC is een belangrijke positie, eind vorig jaar is er nog veel geregeld. Dit heeft deels te 

maken met de beperkte capaciteit. De voorzitter bedankt iedereen die zich hier bij heeft 

ingezet, waaronder ook HR voor het uitwijken naar Reinaerde. Reinaerde kan eventueel 

vaker aangesproken worden als daar behoefte aan is. Geef vooral een seintje aan het DB of 

de mogelijke nieuwe TC als dit zo is.  



9. Sponsering 

Jos geeft een toelichting op het afgelopen seizoen voor wat betreft sponsoring i.v.m. de 

afwezigheid van bestuurslid Ralph Mulder. 

Er lopen dit jaar 11 contracten af. Jan Huisman stopt na 3 jaar aan sponsoring, daarom is het 

doek in de hal weggehaald. Salon Emma stopt ook als sponsor van MC, gelukkig neemt 

Jeroen Brouwer (BGT-Maarsbergen) dit over. Deze zomer is er een vervelend bericht binnen 

gekomen: Tom Koster van Panzeri kreeg bericht ernstig ziek te zijn. Diezelfde zomer is Tom 

nog overleden. Dit geeft problemen met het leveren van de kleding. Zijn vrouw en kinderen 

proberen de zaak nog op te vangen. Er wordt op korte termijn overlegd over hoe zij nu 

verder gaan. 

Er is momenteel een stabiele portefeuille en de trouwe sponsoren zijn een belangrijk 

component van de financiën binnen de vereniging. De voorzitter bedankt Ralph voor al zijn 

inspanningen van het afgelopen jaar.  

10. Public Relations (PR) 

Imke Jacobs geeft toelichting op de PR namens het PR-team vanuit D3.  

Angela van Elst heeft aangegeven te stoppen als PR-lid, er wordt gezocht naar een nieuw lid 

die dit over kan nemen. Lian van Zon is wel weer begonnen om rustig wat taken op te 

pakken na haar zwangerschap en heftige periode rondom de bevalling. Dit doet zij rustig op 

haar eigen tempo en nog in beperkte mate.  

Imke licht middels een PowerPoint toe dat zij nog met een aantal dingen bezig zijn. De 

Volley Varia zou vervangen worden door een app vanuit de nevobo. Deze app is echter niet 

doorgegaan en dit staat nu stil. Op het Volleybalcongres eind vorig seizoen waar het PR-

team met een aantal bestuursleden aanwezig is geweest, is de suggestie geopperd om ook 

te kijken bij andere sportverenigingen hoe zij dit succesvol doen (bijv. de voetbal). Het PR-

team gaat dit in de gaten houden. 

Instagram is wel opgestart en de dames zijn nog bezig om dit te optimaliseren. Instagram lijkt 

meer mensen te bereiken dan Facebook maar de dames willen nog kijken of hier meer 

mogelijkheden in zijn om jeugd leden te betrekken. Daarnaast kost het plaatsen van 

berichten op Instagram wel tijd omdat dit alleen via de mobiel kan. 

Ties geeft aan een app te kennen waarmee alle social media berichten tegelijk op de 

platformen (facebook, twitter, instagram) geplaatst kunnen worden. Hij speelt dit door aan 

Imke. 

Het PR-team wordt bedankt voor al hun inzet van het afgelopen jaar.  

11. Vertrouwenspersonen 

De voorzitter meldt dat in het afgelopen jaar één incident aan de orde is geweest bij de 

vertrouwenspersonen. Sjoukje van Krimpen heeft dit opgepakt en samen met de 

betrokkenen binnen de verenigingen en de Nevobo verder afgehandeld. Job Voorburg en 

Sjoukje worden bedankt voor hun inzet.  

12. Jaarrekening 2018/2019 

Elmar van Krimpen geeft een toelichting op de financiële situatie van de vereniging. Het 

afgelopen seizoen is vergeleken met de afgelopen jaren. Het loopt allemaal redelijk door in 



lijn. Dit jaar is er wel een negatief resultaat van € 1.663. Dit is voornamelijk ten gevolge van 

een overschrijding van de begroting voor materiaalkosten (extra ballen jeugd en tablets) en 

algemene kosten (aanpassing website en hulp van Sebastiaan Beterams). Dit zijn gelukkig 

incidentele kosten en zodoende niet spannend voor aankomende jaren. 

Ties vraagt wat er onder de kop sponsoring en recreatie valt. 

Elmar reageert dat bij recreatie o.a. de kosten van het recreatietoernooi vallen. Job valt bij; 

zaalhuur, scheidsrechters e.d. Elmar legt uit dat sponsoring gaat om o.a. de facturen van de 

frames voor de sponsordoeken, activiteiten voor sponsoren en bijv. ook het uit naar het NL 

damesteam. Sinds 2017 zijn de kosten ‘sponsoring’ losgekoppeld van de opbrengsten 

‘sponsoring’ en apart vermeld. 

Ties vraagt naar de verhouding van de kosten sponsoring en recreatie. 

Elmar reageert: Het grootste deel daarvan, € 3.691, is wat wij aan ABC betalen voor het 

mogen ophangen van de reclame doeken. Dan is er een deeltje voor sponsoractiviteiten 

zoals een clinic of een uitje naar een volleybal wedstrijd, het afgelopen seizoen niet zoveel. 

Recreatie staat voor recreanten toernooi. Dat zijn de kosten voor de inschrijvingen van onze 

teams bij het toernooi van Set-up en kosten voor ons eigen recreanten toernooi, zoals prijzen 

en consumptiemunten voor de scheidsrechters, bij elkaar € 200.  

13. Begroting 2019/2020 

Voor de vergadering heeft H1 toestemming gevraagd aan het DB voor spreektijd om de 

afspraak over het bekostigen van de nieuwe assistent-trainer toe te lichten. In overleg met de 

penningmeester doen zij dit vooraf aan de begroting voor het nieuwe seizoen.  

Jan Pieter Kooy neemt als aanvoerder het woord: Bij aanvang van de zomer zijn gesprekken 

geweest tussen het DB en H1. Arnoud heeft afgelopen voorjaar aangegeven meer tijd aan 

zijn gezin te willen besteden en zodoende minder te gaan trainen. H1 is op zoek gegaan 

naar een nieuwe assistent-trainer en heeft die gevonden in de vorm van Gert Hoogendoorn. 

Hij heeft al hoog niveau training gegeven en veel ervaring. Hierdoor zijn er wel veel kosten 

aan verbonden. Dusdanig dat er een bijdrage vanuit H1 is gevraagd. Er is in samenspraak 

met het DB besloten dat H1 een eigen bijdrage gaat leveren. Hun contributie is, in lijn met 

andere teams van hun niveau, omhoog getrokken naar 400 euro. H1 is hier mee eens 

gegaan. Echter willen wij wel aankaarten dat andere teams van zulke verenigingen ook meer 

betalen dan de overige teams binnen onze vereniging. Bij SSS betalen deze teams bijv. 

gemiddeld 71 euro meer. Het gat tussen H1 en de rest van de teams ligt nu op 170 euro. H1 

voelt dat dit tekort doet aan het ‘samen’-gevoel van de vereniging. Binnen het team heerst nu 

het gevoel van onbalans, ook met het gevraagde oppakken van de vrijwilligerstaken. Zij zijn 

benieuwd hoe dit voor de rest van de vereniging voelt.  

Ties valt bij: H1 beseft heel goed dat zij meer trainen en dat er meer kosten zijn bij H1. Het 

gaat hen echter om de balans binnen de vereniging. Is het een idee om een commissie op te 

stellen voor de contributie bepaling? Zo kunnen er misschien mogelijkheden gevonden om 

de verschillen tussen de teams te verkleinen en minder op enkel de schouders van H1 te 

laten dragen.  



Imke reageert; wellicht is het een goed idee om uit te zoeken wat het betekent voor andere 

teams. Sommige maakt het niet uit om 10 euro meer te betalen maar kan me voorstellen dat 

anderen dit niet willen omdat het niet goed inzichtelijk is? 

Jorrit geeft aan dat andere verenigingen puntensystemen hanteren, voor korting op 

contributie door het doen van vrijwilligerstaken. Dit kan ook een optie zijn? 

Jos reageert dat dit opties zijn, een dergelijk puntensysteem gaat wel achteraf in na het 

betalen van contributie.  

Erwin Vermeer geeft aan dat hij heeft uitgezocht dat de contributie bij verenigingen op lager 

niveau (vergelijkbaar in de omgeving) lager ligt dan bij Woudenberg. De vergelijking met 

korfbal en voetbal is anders. Wat is 10 euro bijv. voor de leden om H1 te ondersteunen? 

Rien Wolfswinkel vertelt dat het contributie al jaren gelijk is gehouden, terwijl de tendens wel 

in verhoging ligt.  

Elmar geeft aan dat ook ontwikkelingen met de belastingdienst nog een rol spelen. 

Jeroen van Holland vraagt waar de hoogte van de huidige contributies op is gebaseerd.  

Elmar licht toe dat er af gegaan is op hoeveel het afgelopen jaren was, hoeveel de kosten 

waren en hoeveel leden er waren. In recente jaren is enkel ingegrepen bij de selectieteams 

toen de kosten te hoog werden.  

Het DB juicht de komst van een contributiecommissie toe, zeker gezien toekomstige 

wijzigingen van de belastingdienst. Ook het puntensysteem wordt meegenomen om naar te 

kijken. De huidige afspraak met H1 is gemaakt op basis van een verzoek in juni waardoor er 

tijdsdruk achter stond. Bestuur heeft toen zorg uitgedragen om voor de hele vereniging te 

kijken. 

Jeroen reageert dat het gat wat nu wordt geschetst groot is maar dat hij wel snapt dat 

sommige leden wellicht niet bereid zouden zijn om meer te betalen voor een extra trainer 

voor H1.  

Begroting 

De penningmeester ligt de begroting voor aankomend seizoen toe. De grootste wijziging 

vindt plaats bij de onkosten vrijwilligers; deels door de extra trainer en deels door sociale 

lasten.  

Voorheen is door de Belastingdienst bepaald dat alle vrijwilligersvergoedingen boven 1500 

euro gerekend moesten worden als loon. Hierover dient belasting te worden betaald. De 

vereniging heeft dit anders opgelost, tot afgelopen mei. De Belastingdienst heeft bij ons 

navraag gedaan naar de mensen die meer dan 1700 euro betaald worden. Het DB heeft 

overlegd i.v.m. boven het hoofd hangende belastingfraude voortaan de vergoedingen en de 

sociale lasten normaal te gaan betalen. Johan Janssen (sponsor H1) is ingeschakeld om de 

loonadministratie hierin te ondersteunen. Na contact met de Belastingdienst deze ochtend 

(07-10-19) is de vereniging afgevinkt en wordt vanaf dit seizoen geteld. Het risico op boetes 

e.d. valt weg maar de onkosten vrijwilligers gaat per dit seizoen direct omhoog. Dit kan 60-

70% meer zijn. 

Tiest valt bij, dit kan soms zelfs wel rond de 85% liggen. Al met al een enorme verhoging. 



Astrid Muijs vraagt of alle betaalde trainers (3) er ruim boven zitten? Kan dit niet opgelost 

worden met een +- 50 euro minder? 

Elmar geeft aan dat de trainers hiervoor te ver boven de grens zitten. Het opsplitsen van de 

vergoedingen zoals voorheen kan niet, dat kan achterhaald worden. Dit is de enige optie. De 

kosten gaan in vergelijking met vorig jaar omhoog van 9500 euro naar 16.000 euro. De 

contributie is vaak lastig te peilen door het af/aanmelden van leden en verdere verhogingen 

zijn zo goed mogelijk verwerkt in de begroting. Zelfs met het meer betalen van enkele 

sponsoren (sponsor H1 voor de extra trainer) en de contributieverhoging van H1 zelf komt er 

toch een tekort van 4400 euro in het seizoen 2019/2020..  

Voorstel vanuit het DB: de afspraken met H1 voor dit jaar blijven staan. De verdere 

contributie zal in de toekomst omhoog moeten maar willen wij voor dit jaar laten staan en het 

verwachtte tekort willen wij uit de spaarpot betalen. Er wordt wel een contributiecommissie 

opgesteld voor de contributieverhoging van volgend jaar. 

Job Voorburg vraagt hoe het kan dat er meer betaald wordt door sponsoren maar de 

sponsor opbrengst in de begroting wel is afgenomen? 

Elmar licht toe dat dit het totaalbedrag is van alle sponsoren, er zijn ook sponsoren gestopt. 

Jeroen wijst aan dat de zaalhuur ook hoger ligt. Elmar geeft aan dat hier wat verkeerd was 

gelopen bij de facturering vanuit stichting ABC, zij waren voor een deel vergeten te 

factureren. 

Jorrit vraagt waarom er nu geen verhoging van de contributie wordt overwogen. Elmar ligt 

toe dat er nu voldoende geld in de spaarpot zit dat dit tekort goed geleden kan worden. Het 

DB wilt hier liever een weloverwogen keuze in maken. 

Jorrit benoemt dat een contributieverhoging ook halverwege het seizoen gedaan mag 

worden volgens de wet. Ties reageert dat er dan wel een extra ALV ingelast dient te worden. 

Jorrit geeft aan dat met een verhoging nu de stap in de toekomst kleiner gemaakt wordt.  

Jos benoemt nogmaals dat de vereniging het voor nu kan lijden. Liever dat het eerst goed 

uitgezocht wordt zodat dit transparant getoond kan worden aan de leden. Als de 

contributiecommissie voor de helft van het seizoen werkende is dan kan er halverwege nog 

een extra ALV komen voor contributieverhoging.  

Jos roept op tot een stemming. 2 stemmers onthouden zich van stemmen.  

- Scenario 1: eerst een contributiecommissie aan het werk zetten en later de 

contributie verhogen. 9 stemmen voor. 

- Scenario 2: eerst een contributieverhoging met bedrag X in deze ALV, daarna 

een contributiecommissie om te kijken voor verdere aanpassingen in het 

seizoen 2020/2021. 13 stemmen voor. 

Scenario 2 wordt aangenomen. 

Kees reageert dat de verhoudingen tussen jeugd en senioren nu wel lastig te bepalen zijn. 

Arnoud vraagt of de contributieverhoging alleen voor de senioren moet gelden omdat er 

geen jeugdvertegenwoordigers bij de ALV zijn? 



Er wordt benoemd dat voor nu er geen dekkende verhoging zal zijn. Verhoging wordt 

ingevoerd voor zowel senioren als jeugd. Aanwezigheid bij ALV zou ondanks wel of geen 

contributieverhoging verwacht mogen worden. 

Rien stelt een verhoging van 10 euro voor de senioren voor, 5 euro voor de jeugd. 

Martine vraagt hoe dit geldt voor H1/D1 die ieder op zich al een verhoging hebben.  

Jos reageert dat dit scenario inclusief is voor D1. H1 blijft de 400 euro contributieverhoging 

houden zoals afgesproken voor de zomer.  

Sander Wildeman vraagt waarom er nu niet wordt gekozen om het op te vangen uit de 

spaarpot. Er kan nu geen oplossing gevonden worden die iedereen tevreden stelt. Waarom 

wachten we dit niet af? Hendi de Greef valt bij; bij voorgaande contributie verhoging H1/D1 is 

al eens discussie geweest omdat de communicatie niet goed was. Deze contributieverhoging 

is ook niet aangekondigd. 

Elmar geeft aan dat het een gevoelige discussie is. Jos valt bij, de ALV heeft al gestemd 

voor een contributieverhoging. Nieuwe stemming voor de bedragen van 5 euro voor jeugd 

en 10 voor de senioren (excl. H1). 

o 21 stemmen voor, 3 stemmers onthouden of stemmen tegen.  

Contributie wordt verhoogd voor het seizoen 2019/2020 met 5 euro voor de 

jeugdleden, 10 euro voor de senioren leden exclusief H1. 

Jos vraagt aan H1 of zij al ideeën hadden over de contributiecommissie.  

Ties geeft aan dat zij denken aan een brede afvaardigingen vanuit de vereniging. 

Jorrit stelt voor om de teamcaptains te mailen met de vraag om leden zich te laten melden 

voor deze commissie. 

Imke vraagt of het een idee is om H1 dit te laten oppakken omdat het commissie idee 

voortkomt uit de hogere kosten bij H1? Vanuit de ALV kunnen we niet de aanwezigen voor 

zijn/haar team laten forceren voor een taak omdat de rest niet aanwezig is. 

Job benoemt dat er ook gekeken dient te worden naar wat de taak gaat inhouden en voor 

wanneer dit geregeld moet worden.  

Ties geeft aan deze taak in overleg met het bestuur wel te willen oppakken. Jos valt bij en 

stelt voor om samen met de penningmeester de opdracht voor de commissie te formuleren. 

Een extra ALV kan altijd worden ingepland.  

Koos Jol vraagt hoe groot de commissie moet worden. Reactie van de ALV komt dat de 

penningsmeester samen met max. 4-5 personen breed vanuit de vereniging genoeg moet 

zijn.  

De voorzitter eindigt de discussie met het voorstel dat Ties en Elmar eind oktober een 

voorstel voor de commissie naar voren brengen. Ties legt het verzoek bij de teams neer om 

een vertegenwoordiger en Elmar zal zorgen voor een opdracht formulering. Dit wordt 

geaccepteerd.  



14. Verslag kascontrole-commissie 

Op 3 oktober 2019 hebben Arnoud Holl en Jorrit Steenbeek de kascontrole uitgevoerd. 

Arnoud gaf aan dat alles helder is uitgelegd en alle cijfers in orde zijn. Jorrit voegt toe dat het 

gebruikte systeem handig was met heldere inzage en goede overzichtelijkheid.  

15. Stand van zaken AVG 

Elmar geeft aan dat de vereniging tot dusver alles gedaan heeft wat gedaan moest worden. 

Dit is allemaal goed verlopen in overleg met de PR en ledenadministratie. Tot dusver zijn er 

maar twee leden die gebruik hebben gemaakt van de AVG. 

Letty Lokhorst (ledenadministratie) geeft aan dat er nog wel een nieuwe 

geheimhoudingsverklaring voor trainers gebruikt kan worden.  

Elmar reageert: dit was een advies, geen verplichting. De vereniging wacht daarmee voor nu 

af totdat van hogerop aangegeven wordt dat dit een verplichting wordt. 

16. Décharge 

De ALV verleent het bestuur unaniem décharge voor het in het afgelopen seizoen gevoerde 

beleid. 

17. Samenstelling kascontrole-commissie voor het seizoen 2019/2020 

Arnoud Holl heeft twee jaar de kascontrole-commissie gedaan en heeft zijn taak zodoende 

volbracht. Jorrit Steenbeek blijft nog een jaar aan als kascontrole-commissielid. Sander 

Wildeman meldt zich aan als vervanger van Arnoud. Arnoud wordt bedankt voor zijn 

inspanning van de afgelopen twee jaar.  

18. Bestuursleden en vacatures 

Zoals eerder besproken in de ALV wordt aangegeven dat het bestuur nog zoekt naar nieuwe 

TC-leden. Tevens wordt aangegeven dat Elmar van Krimpen einde dit seizoen zijn functie 

als penningmeester zal neerleggen. De voorzitter vraagt om suggesties.  

Rien reageert mogelijk een kandidaat te weten, zal dit met het DB na de ALV overleggen. 

Letty benoemt dat bestuursleden niet per definitie (spelende) leden hoeven te zijn.  

19. Rondvraag 

Ties geeft aan voorgaande week een mail te hebben ontvangen van de Nevobo over het 

inzetten van ballenjongens bij gebruik van een centercourt. Jos reageert deze mail ook te 

hebben ontvangen maar heeft het idee dat de ballen bij Woudenberg niet dusdanig ver 

wegrollen dat dit nodig is. Astrid Muijs merkt op dat dit wel een mogelijkheid kan bieden voor 

gebruik bij het Mini vd Week concept. Jos geeft aan dit mee te nemen. 

 

Jos geeft aan een moment te willen pakken om zowel Jorrit als Letty nog te bedanken voor 

hun inzet rondom de scheidsrechterszaken en ledenadministratie respectievelijk.  

 

20. Sluiting 

Aangezien er verder geen punten voor de rondvraag meer zijn bedankt de voorzitter 

iedereen voor de aanwezigheid en de inbreng en sluit hij de vergadering. 

 



Bijlage: overzicht aan- en afwezigheid 

 

Aanwezige bestuursleden (7) Aanwezige leden (17) Afmeldingen (15) 

Jos van der Lee Wessel Terpstra Tino van der Laan 

Elmar van Krimpen Ties Haket Rik van Schaik 

Martine de Greef-Leijenhorst Bertil van de Vliert Ruben van Holland 

Jorrit Steenbeek Erwin Vermeer Thomas Moraal 

Imke Jacobs Jeroen van Holland Sietse Hoogenberg 

Irene Hamaker Koos Jol Jennifer Wilbrink 

Letty Lokhorst Vincent Schotanus Britt Mandersloot 

 Arnoud Holl Joline Willaarts 

 Jan Pieter Kooy Laura Moraal 

 Yannick Bruggink Angela van Elst 

 Kees Lokhorst Paul Klerks 

 Hendi de Greef Suzanne de Rooij 

 Sander Wildeman Alyanne Westerveen 

 Rien Wolfswinkel Arno van der Lee 

 Job Voorburg Ralph Mulder 

 Klaas van Roekel  

 Astrid Muijs  

 


