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Notulen ALV VollinGo

13 oktober 2021 20.00 uur

De Zebra

Aanwezig namens bestuur: Jan Willem van Assem, Frank vd Tang, Laura Habets

Afwezige bestuursleden: Kirsti Huizinga

Aanwezige leden: Sylvia Stadt, Richard van Dijk, Olaf Welting, Marc Nahar, Gert van Dijk, Hans

Ritmeester, Marcel Habets, Laurens Lammerts, Rinus Herrebout, Linda Amelink, Leon Benne

Afwezig met kennisgeving: Anne Tilanus, Martine van Dijk, Stefan Lipman, Britt Dekker, Ad de Jong,

Kees en Anja Kool, Sebastiaan Kirkels, Bas van Schie, Hester Faber, Debora Keus, Anja de Groot,

Bianca van Eijk (moeder Twan en Daan), Jean Raumans, Wiebe Hielkema, Petra Vrouwenvelder

(moeder Jesse), Melissa Benschop, Bonnie en Joost Rabouw, Linda Noordergraaf, Aart Schouls, Wilco

Mastenbroek, Michael Blankert

1 Opening door de voorzitter

Iedereen wordt bedankt voor zijn/haar komst. Voorzitter Jan Willem van Assem stelt zichzelf en de

andere bestuursleden kort voor en geeft aan blij te zijn met de opkomst. Een korte voorstelronde

aanwezige leden volgt.

2 Mededelingen

JW: Kirsti is helaas vanwege haar werk afwezig.

3 Verslag ALV 2020

Er zijn geen vragen naar aanleiding van het vorige verslag (ALV 2020), waarmee dit verslag is

vastgesteld.

4 Algemeen Jaarverslag 2020-2021

Jan Willem van Assem geeft een korte samenvatting van het jaarverslag (bijlage: Algemeen

jaarverslag 2020/2021). Alle thema’s zijn kort besproken.

Toevoeging van Hans Ritmeester: vanaf mei zijn er vooral beach clinics gegeven.

Er zijn geen vragen naar aanleiding van het Algemeen Jaarverslag.

Decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid in 2020-2021.

De leden geven unaniem decharge aan het bestuur en danken ieder voor hun inzet
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5 Financieel jaaroverzicht en begroting 2021-2022

Uitleg financieel jaaroverzicht en begroting aankomend seizoen door Frank van der Tang. Er is een

korte toelichting gegeven op de coronasteunregelingen, waar wij geen aanspraak op hebben kunnen

maken.

Vraag Leon Benne : Hoe werkt de Plus actie?

Antwoord: Je krijgt bonnetjes en dan kan je via de site aangeven voor welke club het is.

Vraag Olaf Welting: Waarom moeten we geld inleggen voor de kantine? Dat hebben we vorig jaar

toch ook gedaan?

Antwoord: Dat heeft te maken met het startkapitaal. Wanneer de stichting opgeheven wordt,

krijgen we het terug. Volgend jaar staat deze kostenpost er niet op.

Frank van der Tang geeft de toelichting op het contributievoorstel en een korte uitleg over de huidige

ledenaantallen wordt gegeven. De contributie is vastgesteld. Alleen een inflatiecorrectie is toegepast

op de contributie van afgelopen seizoen. De Nevobo heeft de teamgelden omhoog aangepast. Voor

onze teams gaat het om een gemiddelde stijging van 2.6%. Ook komt er 2.40 euro extra

Nevobobijdrage per lid bij.

Stemming contributievoorstel: akkoord, zonder tegenstemmers, 1x blanco

6 Verslag kascommissie

De kascommissie, Aart Schouls en Wilco Mastenbroek, geeft akkoord op de opgestelde

resultatenrekening en adviseert de ALV om decharge te verlenen op het financieel beleid.

Decharge van het bestuur voor het gevoerde financiële beleid in 2020-2021

Jan Willem van Assem vraagt om akkoord voor het gevoerde financiële beleid en decharge van het

bestuur.

Stemming: akkoord, zonder onthouders of tegenstemmers

Voorstel Nieuwe kascommissie: Aart Schouls en Erik Dubbink.

Stemming: akkoord, zonder onthouders of tegenstemmers

7 Bestuurssamenstelling

We gaan op zoek naar een vervanger van Kirsti Huizinga. Zij stopt per volgend seizoen. Zo kan iemand

nog ingewerkt worden. We zijn in gesprek met een lid over de vervanging van de TC-post die Kirsti

vervult. We hopen bij de volgende ALV de nieuwe kandidaat te kunnen voorstellen.
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Verkiesbaar:

Volgens het schema van aftreden is er dit jaar niemand die herkozen hoeft te worden.

- Bestuurslid Jeugd & Beach: Ester van Eerde - Caljouw is afgetreden maar ook voor die rol zoeken we

nog een ander lid die dit op zich wil nemen.

Vraag Linda Amelink: Vallen alle taken die Kirsti doet onder de bestuurstaken en moeten die

vervangen worden door 1 persoon? Zoals bijvoorbeeld de communicatie?

Antwoord: Nee daar vallen niet alle taken onder. Ze mogen ook onder verschillende mensen

onderverdeeld worden. Jan Willem vraagt vervolgens of de aanwezige leden willen

meedenken over nieuwe bestuursleden.

8 Toelichting nieuw beleidsplan

Jan Willem geeft een toelichting op het beleidsplan. Stip op de horizon van het afgelopen beleidsplan

was om DE volleybalclub van het Groene Hart worden. Het is goed gelukt om deze wens waar te

maken. We hebben bijvoorbeeld contact met clubs in de omgeving om hen te helpen d.m.v. onze

clubprofessional. Beachvolleybal is een vanzelfsprekend onderdeel van de club geworden. Dit hebben

we volgens ons wel bereikt. Wat nog niet gelukt is, is de beach-accomodatie. Dit is nog een moeizame

discussie met de gemeente. Dit willen we continueren in het nieuwe beleidsplan. Dames 1 is ook een

stapje verder gekomen in de doelstelling.  Heren 1 is ook versterkt van binnenuit. Ook hier hebben we

stappen gemaakt.

Laurens Lammerts geeft als aanvulling aan dat je als club ook voordeel kan hebben aan gezonde clubs

om je heen.

Jan Willem introduceert No-Jump volleybal.

Vraag Olaf Welting: Waarom zijn de leden die mogelijk geïnteresseerd zijn in No-Jump volleybal niet

gaan spelen in een recreantenteam?

Antwoord: Jan Willem antwoord dat deze leden dit toentertijd niet wilden. Dat was een grote

stap voor hen.

Vraag Linda Amelink: Is No-Jump volleybal zonder competitie?

Antwoord: Jan Willem antwoord dat dat in het begin inderdaad zo is. We moeten ergens

starten.

Jan Willem introduceert zitvolleybal in ons beleidsplan.

Vraag Olaf Welting: is onze zaal daar wel geschikt voor?
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Antwoord: Jan Willem antwoordt dat hij hierover uitgebreid met Pim Scherpenzeel heeft

gesproken. Hij gaf aan dat we daaraan voldoen. De mensen die dit doen hebben vaak een lift

nodig maar willen verder vooral zo normaal mogelijk behandeld worden. Laurens Lammerts

beaamt dit, hij heeft het bij zijn vorige club ook gezien.

Opmerking Richard van Dijk: Heeft bezwaar over de verwoording van het beleidsplan. De focus ligt

op het binnenhalen van kinderen onder de 13 jaar maar Richard wil aangeven dat het niet zo is dat je

vanaf die leeftijd niet meer leerbaar bent.

Antwoord: Jan Willem geeft aan het anders te verwoorden. We zijn ook een startersgroep

gestart waar ze de basisbeginselen van het volleyballen kunnen leren. Maar de focus ligt tot

de 13 jaar.

Opmerking Olaf Welting: Wat goed dat er een startersgroep is! Heel fijn dat nieuwe leden zo toch

kunnen starten. Leon Benne beaamt dit ook, “belangrijk om de sport voor zo veel mogelijk leden

kunnen aanbieden”.

Opmerking Olaf Welting: “Jullie hebben je heel goed ingespannen. Chapeau.”

Stemming: akkoord, zonder onthouders of tegenstemmers

9 Update vrijwilligers, jubilarissen, ereleden

Twee bestuursleden: 1 lijkt ingevuld, de ander zoeken we nog

Activiteitencommissie: Hierin zijn ons geen leden bekend. Lenna Vos heeft wel interesse

Materiaalcommissie: geen wijzigingen

Jeugdcommissie: Debora Keus, Jessica Zuidam, Rogier Mulder, Linda Amelink en Richard van Dijk. Er is

wel versterking nodig, want Marit van der Louw is gestopt.

Vrijwilligerscoördinatie: Ester Caljouw. Er is versterking nodig nu Sandra Welting is gestopt.

Dames TC: Mirjam Spek is gestopt. Sylvia Stadt overweegt dit ook, ze laat het niet zomaar vallen maar

zoekt wel echt een maatje ernaast.

Heren TC: Laurens Lammerts en Sebastiaan Kirkels. Laurens geeft aan dat hij het ook veel werk vindt

en dat hij ook een vervanger zoekt. Laurens gaat zelf ook op zoek naar iemand.

Beachcommissie: Maaike Boot versterkt de beachcommissie sinds dit jaar, Bert Uyterlinde is gestopt.

Kantinestichting: bestaat sinds dit jaar uit Michael Blankert, Lisanne Bos-De Zeeuw en Lenny Caljouw

Kantinecommissie: Petra Bötjer en Annelieke Snijder

Jan Willem bespreekt uitgebreid de openstaande vacatures en vraagt de leden mee te denken in de

opvolging.
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Jubilarissen

Er zijn dit jaar geen jubilarissen.

25 jaar: niemand. Volgend seizoen Koen Noorloos, daarna ook Leon Benne en Arno van de Vegt

40 jaar: niemand.

50 jaar/ erelid: Frans van Kersbergen, over een paar jaar Nico van Zaanen.

Opmerking Rinus Herrebout: Zijn broer is afgelopen zomer overleden. Bij de Jodan Boys was hij erelid

en vraagt of VollinGo daar een administratie voor heeft.

Antwoord: Jan Willem condoleert Rinus en geeft aan dat wij hier helaas geen archief van

hebben.

10 Rondvraag

Vraag Laurens Lammerts: Hoe is de besluitvorming van het gordijn tot stand gekomen?

Antwoord: Het initiatief komt vanuit het bestuur van VollinGo. We hebben hiervoor uitvoerig

onderzoek gedaan naar de mogelijkheden waarbij ook gesproken is met Guido Davio

(directeur Nevobo) en gekeken is naar de richtlijnen van het NOC-NSF. De kantinecommissie

is hierin gehoord en zij waren akkoord.

Vraag Lenna Vos: We zien in de app de inkomsten dalen. Ik denk dat dit te maken heeft met hoe de

kantine nu ingedeeld is. Gaan jullie hier wat mee doen? Lenna oppert dat we de keukendeur aan de

kant van de tribune als afhaalmogelijkheid kunnen gebruiken. Dat gebeurt op dit moment ook voor

de voetballers die vanavond trainen en dat werkt goed.

Antwoord: Het besluit om de kantine zo in te delen is een ad hoc beslissing geweest. We

willen geen mensen uitsluiten maar we zullen het op korte termijn evalueren.

Opmerking Linda Amelink: Misschien sluit je op deze manier ook mensen uit die hier nu niet willen

zijn? Is de groep nu niet groter die benadeeld wordt dan de kleine groep mensen waarvoor we dit nu

regelen. Is het mogelijk om feedback te vragen van de leden?

Antwoord: Frank van der Tang geeft aan dat we van mensen nog niks gehoord hebben dat ze

het niet willen. Het is wat ons betreft een goed idee om leden hierin te horen.

Vraag Olaf Welting: Kan ik reclame maken voor de volleybalspeeltuin? Linda Amelink heeft een

digitale flyer rond gestuurd naar de scholen. Kunnen we ook checken of deze acties zin hebben?

Antwoord: Reclame maken is goed. Dat kan via de flyers, eventueel speeltuinspecifiek. We

kunnen aanvullend op het aanmeldformulier een item toevoegen waarin we vragen hoe

iemand bij onze club gekomen is.
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Toevoeging Hans Ritmeester: De kennismakingslessen van Sport.Gouda worden dit jaar aan groep 2

en groep 3 gegeven. Dus dat sluit precies aan. SPG maakt hier een flyer voor waarbij wij tekst mogen

aanleveren. Hans en Olaf stemmen het samen af.

Vraag Richard van Dijk: Hoe wordt de kantinestichting gecontroleerd?

Antwoord: zij hebben een eigen boekhouding, kascommissie etc. Frank zal daarin zitten. De

stichting is opgericht ten gunste van VollinGo. Minstens 1 lid van VollinGo moet in de

kascommissie zitten.

Vraag Sylvia Stadt: Wat gebeurt er met het contributiegeld dat door sommige leden teruggegeven is?

Sylvia mist nog wel wat in de aankleding van ruimte de kantine.

Antwoord: Dat komt inderdaad ten gunste van de kantinestichting en zal voor de aankleding

gebruikt worden. Wanneer dit gebeurd is zal daarover gecommuniceerd worden.

11 Sluiting

De voorzitter sluit om 21.56 de vergadering.
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