Notulen algemene ledenvergadering volleybalvereniging Limes
Datum:
Tijd:
Locatie:

Dinsdag 8 september 2020
20:00 - 21:30 uur
De Paperclip

Aanwezig: Gustaaf Knip, Han de Rijk, Huub de Haas, Luc van den Ackerveken, Wouter
Verkuijl, Ton Schut, Sunny Wong, John van de Bogaert, Martine van der Kwartel, Ybella
Dijkstra, Rosanne Dijkstra, Jeanette Versteeg, Hedy Warners, Bianca van Veen, Corne van
Overveld, Bert Sneller, Jeroen Oudshoorn, David van de Beld, Jan Willem Witteveen, Alm
Wiggers- de Boer en Madelon Schmaal
Afwezig met kennisgeving: Marja van Overveld en Yvonne van Wijk

Agenda:
1. Opening en vaststelling agenda:
Gustaaf Knip heet iedereen van harte welkom. Het is een bijzonder jaar geweest
door zowel het abrupte einde van het seizoen, als vanaf januari 2020 een
interim-bestuur.
2. Mededelingen en ingekomen stukken:
Corné en Marja van Overveld worden benoemd tot erelid van de vereniging. Hun
ongekende staat van dienst en enorme inzet worden door de vereniging
gewaardeerd. Ze ontvangen een oorkonde en bloemen.
- Verslag ALV 2019-2020: Notulen worden vastgesteld zonder wijzigingen.
- Verklaring kascontrolecommissie: Wouter Verkuijl adviseert de ALV om de
jaarafrekening en de financiële verantwoording over het seizoen 2019-2020 goed te
keuren.
3. Vaststellen jaarverslag 2019-2020
- jaarverslag bestuur en commissies: geen vragen
- financieel jaarverslag penningmeester: Teruggave van de zaalhuur is de grootste
noemer voor de huidige financiële situatie. Voordeel van onze vereniging is dat we
geen eigen kantine etc. hebben wat maakt dat we daar geen verlies op gedraaid
hebben. De gemeente zelf heeft wel inkomstenderving. De vraag is of de huur
omhoog gaat. Tot op heden nog niet. De gemeente heeft geen winstoogmerk.
Ongeveer 8 leden hebben hun contributie gestorneerd. Deze staan als debiteuren in
de balans. Deze moeten persoonlijk aangeschreven worden om alsnog de contributie
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te betalen, gezien de regels van de vereniging met inachtneming van het advies van
de NeVoBo. Met het effect van het resultaat zullen we kijken hoe hiermee om te
gaan.
Wouter Verkuijl geeft vanuit de kascommissie aan dat er nog aandacht moet zijn voor
de verzekering, kledingsponsoren en het administratieve programma.
De ALV verleent decharge aan het bestuur. Bedankjes met bloemen zijn er voor
aftredende bestuursleden Yvonne van Wijk, Bianca van Veen, Rosanne Dijkstra en
Ybella Dijkstra.
Het nieuwe bestuur wordt voorgesteld en aangesteld, bestaande uit Gustaaf Knip als
voorzitter, Han de Rijk als penningmeester en Madelon Schmaal als secretaris. Er is
een aftreding schema waarin niet alle leden van het dagelijks bestuur tegelijkertijd
aftreden.
Corne van Overveld overhandigt de voorzittershamer aan Gustaaf Knip.
4. Bestuurssamenstelling
Benoeming kascontrolecommissie: Wouter Verkuijl en Bianca van Veen worden
benoemd voor 2020-2021.
5. Begroting 2020-2021
Voorstel contributie 2020-2021: Er ligt een 3-tal voorstellen:
1. Eenmalige korting voor alle leden van 20%;
2. Alles naar de spaarrekening van de vereniging
3. Korting op vrijwillige basis
Hierover is een uitgebreide discussie gevoerd, waaruit uiteindelijk gekozen is voor
optie 3. Waarbij het restant naar de reserves zal gaan. De communicatie hierover ligt
bij het bestuur. Over de besteding van het restant wordt apart door het bestuur
nagedacht. Trainersvergoedingen en opleidingen zijn genoemd (trainingskader). Ook
eventueel iets met beachvolleybal is genoemd.
Verder waren er geen vragen en opmerkingen over de begroting.
6. Rondvraag en sluiting
Corne van Overveld: De onderhandeling met Desto over beachvelden is wegens
COVID 19 op dit moment gestopt. Amaliapark is ook genoemd als beachlocatie.
David van de Beld merkt op dat er in het financieel overzicht een (type) foutje staat
bij de rentebaten.
Sunny Wong: Coronamaatregelen voor in de zalen: ligt dit bij de vereniging of de
gemeente? Beheerders zullen niet gaan handhaven. Dit beleggen we bij de
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zaalwacht. Controleren zal lastig zijn. Wel een idee om de trainers en coaches te
instrueren. Als we regels maken, moeten we ze handhaven. De algemene regels zijn
duidelijk en we zullen gezamenlijk verantwoording moeten nemen en elkaar op
dingen wijzen. Vanuit de verschillende commissies kan er een specifieke richtlijn
komen, maar het is aan de TC, JC en RC zelf om deze vorm te geven.
Ton Schut: ieder zijn eigen fluitje? Corné geeft aan nog een doos te hebben staan.
Wouter Verkuijl: Zijn er voldoende ballen? Er is op dit moment geen materiaalcommissie. Madelon Schmaal heeft nog ballen thuis en ontvangt graag een overzicht
van TC, JC en RC over de tekorten.
Jan Willem Witteveen: bij de site van de Weide Wereld, staat volleybal niet als sport
genoemd. Graag onderzoeken.
Ton Schut: Stand van zaken bardiensten: op elke thuisspeeldag gaan we UVV
ondersteunen bij de bar en de catering. Dit is ons gevraagd door UVV en er staat
een vergoeding voor de vereniging tegenover van 5 euro per persoon per uur. Als we
niet leveren kunnen zij niet garanderen open te zijn/ blijven. Zie het als een kans om
de verbintenis binnen de vereniging te vergroten!
Om 21.38 sluit Gustaaf Knip de vergadering.
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