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1.

Opening

Erwin Schmitz

voorzitter

ES

Martijn van der Veen

secretaris

MV

Edith Gaasbeek

penningmeester

EG

Hilco Lunsing

voorzitter technische commissie

HL

Bettie Vellinga

voorzitter jeugdcommissie

BV

23

volgens aanwezigheidslijst

De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom en opent de vergadering.
2.

Vorige verslag
Er zijn geen opmerkingen op het vorige verslag en het wordt daarom ongewijzigd vastgesteld.

3.

Mededelingen algemeen

-

ES doet een korte terugblik op het afgelopen seizoen. Er waren weer diverse kampioenschappen
bij de CMV-teams, bij de jeugd werd meisjes C1 kampioen en bij de senioren Dames 2 en Heren
e
2. Dames 3 mocht pd-wedstrijden spelen en isdoor naar de 1 klasse. Dames 2 mocht ook nog de
bekerfinale spelen maar won deze helaas niet.

-

De samenwerking met VCZ is dit seizoen doorgezet. Er moeten nog een aantal punten goed
worden afgestemd (contributieverschil, shirts, trainers etc.) maar over het algemeen zijn de
ervaringen positief en zal de samenwerking volgend jaar worden voortgezet.

-

ES bedankt MV voor de 4 jaar die hij heeft meegedraaid als secretaris in het bestuur. Er is helaas
nog geen opvolger bekend. Richard Winters wordt ook bedankt voor zijn inzet bij het
penningmeesterschap. Edith Gaasbeek wordt voorgesteld als opvolgster voor deze functie, de
aanwezige leden gaan hier mee akkoord.

4.

Ingekomen stukken

-

Er zijn geen ingekomen stukken te melden.

5.

Mededelingen voorzitter
ES legt de stand van zaken uit t.a.v. de shirts. Deze zouden voor volgend seizoen moeten worden
vervangen maar besloten is dit een jaar uit te stellen. Redenen hiervoor zijn dat VC Zwolle voor
een groot deel volgend jaar ook de shirts moet vervangen waardoor er eventueel afstemming
plaats kan vinden voor de hele vereniging, alleen de heren/jongens lijn, of helemaal geen. Ook
kan volgend jaar samen worden ingekocht, wat mogelijk inkoopvoordeel op zal leveren. Daarnaast
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was de voorzetting van het sponsorschap van onze hoofdsponsor lang onduidelijk, maar recent is
er een overleg geweest waar uit naar voren is gekomen dat voorzetting van de relatie vanuit Bas
Autowas zeer wenselijk is. Aan het bestuur de taak om een manier van invulling hiervoor te
bedenken. Hele combivereniging sponsoren, wel/geen naamsponsoring van de hele vereniging, of
alleen van de heren/jongens of dames/meisjes lijn?
De aanwezige leden geven aan geen bezwaar te hebben tegen het jaar langer gebruiken van de
huidige shirts.
-

Het voorstel is om de extra inkomsten vanuit een jaar lang extra shirtbijdrage in te zetten voor een
zgn. ballenplan. Gebleken is dat leden zich niet heel erg verantwoordelijk voelen voor de ballen
die door de vereniging aan hen ter beschikking worden gesteld, wat de vereniging jaarlijks een
aanzienlijke kostenpost oplevert voor de aanschaf van nieuwe ballen. Plus dat dit ook weer
beheerd moet worden. Het bestuur stelt voor om alle leden een eigen bal te geven, waar men zelf
verantwoordelijk voor is. Deze ballen moeten worden meegenomen naar trainingen en
wedstrijden, net als je je eigen schoenen mee neemt. We vertrouwen hierbij op sociale controle,
zodat iedereen zijn eigen bal altijd mee neemt en de kwaliteit van de ballen op peil blijft. Ben je je
bal kwijt of is deze beschadigd of oud, dan moet deze worden vervangen door via de verenging
een nieuwe aan te schaffen. Zo voorkomen we dat er uiteindelijk met heel veel verschillende
ballen wordt gespeeld en we denken als vereniging scherpe inkoopvoorwaarden te kunnen
regelen bij leveranciers, wat ten goede komt aan de leden.
Er komen een aantal reacties/vragen uit de zaal.
- is het niet beter om met een soort borgsysteem te gaan werken? Teams betalen een borg
voor de hele ballentas, zijn ze een bal kwijt of is er een kapot dan kan vanuit die borg een
nieuwe worden aangeschaft. Nadeel: beheer borg en controle ballen blijft nodig
- de ballen zijn niet het enige probleem, ook de rest van het materiaal mag met meer
respect worden behandeld
- vraagtekens bij beheer eigen bal door de jeugd
- wat gebeurt er met combiteams waar ook VCZ leden in zitten?
Het bestuur zal zich hier over buigen en bezien hoe hier mee verder te gaan.
Een informele stemming toont dat de aanwezige leden geen voorstander zijn van het
gepresenteerde ballenplan.

6.

Mededelingen secretaris

-

MV bedankt zijn medebestuurders voor de samenwerking en hoopt dat er snel een opvolger wordt
gevonden. Belangstellenden kunnen zich melden bij MV of overige bestuursleden, ook voor een
nadere toelichting op de functie.

-

Er zijn nog meer vacatures binnen de verenging, check de site voor een overzicht.

-

De huidige websitehoster heeft aangegeven kosten in rekening te gaan brengen voor zijn
werkzaamheden. Dit is begrijpelijk, het bestuur zal dus ook andere offertes op gaan vragen om
een goede keuze te kunnen maken.

7.

Mededelingen penningmeester

-

EG geeft een toelichting op haar rol binnen de vereniging, was al betrokken voor de
ledenadministratie welke taak nauw samenhangt met de penningmeesterstaak. Is ook in maart al
begonnen met de overname.

-

De kascommissie heeft uiteindelijk decharge gegeven voor de stukken van afgelopen seizoen.
Deze beslissing was in de vorige ALV doorgeschoven naar nu vanwege een paar
onduidelijkheden die inmiddels zijn opgelost. De verschuiving van het boekjaar was hier debet
aan. Manon Bakker wordt bedankt voor haar inzet en Wiljanne Pierik zal samen met een nog te
selecteren lid de kascontrole voor november a.s. op zich nemen. Vrijwilligers kunnen zich melden
bij EG of Wiljanne.

-

De contributie zal volgend seizoen met 2% moeten worden verhoogd om in de pas te blijven met
de verwachte kosten. De aanwezige leden gaan hier mee akkoord.
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8.

Mededelingen commissies
technische commissie

-

Het was een druk jaar. Gelukkig kan HL melden dat er een aantal vrijwilligers zijn gevonden om lid
te worden va de TC, t.w. Susan, Willeke en Anouk.

-

De voorlopige teamindeling is vanmiddag openbaar gemaakt. Verwacht wordt dat we een extra
herenteam kunnen gaan inschrijven waardoor er 8 herenteams zullen zijn. Ook bij de dames komt
er waarschijnlijk een extra inschrijving, dat zou 6 damesteams betekenen.

-

Helaas stopt Wim Zoet als trainer. HL bedankt hem voor zijn jarenlange inzet en de TC gaat op
zoek naar vervanging.

-

Uit de inventarisatielijsten is naar voren gekomen dat veel leden training willen geven. De TC gaat
hier mee aan de slag.

-

Vanuit de zaal komen een aantal reacties
- de gemiddelde leeftijd in de divisies gaat omhoog . Mede daarom is er voor het jonge
combiteam H3 voor gekozen om in een ander rayon te gaan spelen voor meer diversiteit.
- gaat er door de samenwerking niet een scheiding ontstaan tussen het spelen van de ‘
‘hogere’ teams in de Landstede hal en de ‘lagere’ teams in het Anker? Volgens HL gaat
dit misschien zo zijn, maar de Landstede-hal is dan ook onze hal en er zullen ook leden
van het huidige Voorsterslag doorstromen naar vc Zwolle teams. De vereniging kan door
het brede aanbod zeker een aantrekkende werking gaan hebben over de hele breedte.

-

De start van de trainingen zal volgend seizoen op 4 september zijn. Vanwege de late vakanties is
dit kort voor aanvang van de competitie.
jeugdcommissie

-

EG zal vanwege haar nieuwe taak uit de jeugdcommissie stappen. Monique Hutters heeft ook
aangegeven te gaan stoppen met haar taak maar zal wel actief blijven binnen de vereniging. Niels
de With is toegetreden tot de commissie.

-

We hebben momenteel 6 jongens-, 13 meisjes- en 31 CMV-teams.

-

Er is door Mirjam Barth, Martin Westerbeek en Erik Volkers een technisch jeugdplan opgesteld als
onderdeel van beleidsplan van de vereniging.
Speerpunt hiervan is de benoeming van een technisch coördinator die wedstrijden en trainingen
bij gaat wonen om zo de selectie voor de lijnteams duidelijker te maken en niet van enkele
selectietrainingen af te laten hangen. Er is een vacature voor deze rol. Verder willen we trainers
binnen de vereniging op gaan leiden, het saldo van de Spek je kas actie van het winkelcentrum
stadshagen kan hier aan bijdragen. Het aanbod van trainingen wordt verbreed door de
volleybalschool op zondag die voor ieder jeugdlid toegankelijk is. Op vrijdagavond gaan extra
trainingen voor de lijnteams georganiseerd worden.

-

Ouderparticipatie blijft belangrijk bij het draaiend houden van de jeugdlijn. We kunnen altijd extra
vrijwilligers gebruiken, meld je hiervoor aan!

-

Bij het georganiseerde CMV toernooi namen 38 teams deel, een groot succes. Reflex organiseert
een openingstoernooi, Voorsterslag een afsluitingstoernooi. Begin van een traditie?
wedstrijdcommissie

-

De vacature voor het verwerken van de wedstrijdwijzigingen is er nog steeds. Wiljanne Pierik
bedankt de teams voor het aanvragen van weinig wedstrijdwijzigingen.

-

Volgend seizoen wordt het Digitale Wedstrijd Formulier (DWF) ingevoerd. Een aantal teams
hebben hier al mee gewerkt. Op het internet staan duidelijke instructies hoe er mee om te gaan.
Belangrijk is om in ieder geval een account aan te maken bij de Nevobo met je spelerscode.

-

Voor komend seizoen voldoen we aan de leveringsplicht voor 3 regioscheidsrechters. We zijn
echter dringend op zoek naar leden die willen worden opgeleid. Over de vergoeding hiervan en
voor het fluiten van de wedstrijden valt te overleggen. Het gaat om minimaal 6 wedstrijden.

-

Vanuit de zaal komt de opmerking dat de zaterdagdiensten voor zaalwacht voor leden die op
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zaterdag werken erg lastig zijn in te vullen. Zou het niet mogelijk zijn om met een afkoopregeling
te gaan werken? Het bestuur vindt dit geen goed idee, dat levert nog geen mensen in de zaal op.
Beter is het om binnen je team een oplossing te zoeken, of om mensen van een ander team te
benaderen die willen ruilen met bijvoorbeeld een dinsdagavonddienst. In het zaalwachtschema is
te zien welke teams dit zijn en wanneer ze trainen staat in het zaalschema. Sancties invoeren op
het niet op komen dagen en dus niet uitvoeren van een taak gaat ook geen oplossing zijn. Zal in
de praktijk lastig zijn om te controleren plus dat dat niet de sfeer is die we binnen de vereniging
willen hebben. Lid zijn van een sportvereniging betekent ook dat je naast het samen sporten ook
samen de vereniging draaiend houdt.
-

De begeleiding van de jeugdteams bij het fluiten werkt goed en is ook belangrijk. We zouden
graag een interne scheidsrechterscursus opzetten om zowel jeugd als senioren enthousiast te
krijgen voor het fluiten en een goede basis te leggen. Door het organiseren van eigen toernooien
kunnen leden dan buiten de reguliere competitie om oefenen.
sponsorcommissie

-

Ondanks dat er nog steeds geen sponsorcommissie is, zijn er gelukkig nog steeds sponsoren,
waar we zo goed mogelijk contact mee proberen te onderhouden. We staan altijd open voor leads
naar nieuwe sponsoren, of vrijwilligers die hier actief naar op zoek willen gaan.
facilitaire commissie

-

Aandachtspunt blijft de kwaliteit van de ballen. Ze op juiste spanning houden is daar belangrijk bij.
Maak de naald van de ballenpomp in elk geval vochtig voordat je hem in het ventiel van de bal
steekt, dit voorkomt beschadiging. Ventielen kunnen worden gerepareerd, niet wenselijk, maar
goedkoper dan een nieuwe bal.

-

Vanuit de zaal komt de vraag of de maatstok is te voorzien van de nethoogtes bij de jeugd. En de
antennes in het Bewegingshuis zijn van bedenkelijke kwaliteit.

-

Er is op korte termijn een overleg met vc Zwolle over de zaalindelingen, daarna zal het eerste
conceptschema worden gepubliceerd. We gaan het helaas niet redden om alle teams in het
Anker te laten trainen en zullen dus uitwijken naar het Bewegingshuis. We proberen de teams die
2x trainen in ieder geval 1x in het Anker te laten spelen. De tijdsplanning zal iets scherper worden,
snellere wissel tussendoor

-

Vanuit de zaal komt de vraag of er wel belijning voor de C-jeugd in het Bewegingshuis zit?
Er is een rekening ontvangen van Sportservice voor aangebrachte schade in het Anker. Hierover
volgt nog overleg. Leden worden verzocht evt. schade direct bij de vereniging te melden. Ook als
je getuige bent dat iemand anders (van buiten de vereniging) schade veroorzaakt.

-

Martin Westerbeek meldt dat de contacten met Sparta en de gemeente over een beachveld niet
goed lopen. Hij zal hier actie in ondernemen om te proberen dit weer vlot te trekken.
stratenvolleybaltoernooicommissie

-

Dennis Gaasbeek geeft een toelichting op het stratentoernooi nieuwe stijl. Mede vanwege
werkzaamheden bij WVF wordt dit jaar uitgeweken naar de Milligerplas en wordt er op zand
gespeeld. De opzet zal iets anders worden zodat teams langer blijven spelen. Het aantal
aanmeldingen loopt gestaag door.

9.

Rondvraag
Voor zover er gebruik wordt gemaakt van de rondvraag staan punten bij het betreffende
onderwerp.

10.

Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
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