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nr.
1.

omschrijving
Opening
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
Presentatie van de nieuwe shirts. Er worden de komende 2 weken passessies gepland.
De informatie hier over wordt via de mail gecommuniceerd. De nieuwe shirts zijn ook
voor de jongens/heren lijn.
Er worden ook voldoende libero shirts besteld.
Er zal per team genummerd worden, er wordt niet doorgenummerd.

-

Samenwerking met VC Zwolle voor het seizoen 2018 – 2019: de samenwerking, zoals
deze het afgelopen seizoen werd vormgegeven, krijgt dit seizoen een vervolg.
De knelpunten zijn in beeld en hierin worden acties uitgezet.
M.b.t. de fusie: in het komende seizoen zal er gekeken gaan worden of een fusie met VC
haalbaar en/of wenselijk zal zijn. Hiervoor zal een groep worden samengesteld om ook
input van de leden mee te nemen. Tevens zal er een ledenraadpleging gaan
plaatsvinden. Ook wordt er vanuit de leden gevaagd of er ook informatiebijeenkomsten
kunnen worden georganiseerd om de leden op de hoogte te houden van de
ontwikkelingen.

-

Ballenpilot: de ballenpilot is succesvol verlopen.
Voor het komende seizoen zal dit gaan betekenen dat alle C – jeugd een eigen bal gaan
krijgen. De voorwaarden die dit met zich mee brengt worden uitgewerkt.
Kosten van een bal liggen rondom de 37 euro.
Tevens zullen de huidige ballen geïnventariseerd worden en zullen er eventueel nieuwe
ballen besteld worden. Zodat alle teams en ook de recreanten weer voldoende ballen
hebben voor het nieuwe seizoen.

4.
-

Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken te melden.
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5.
-

Mededelingen voorzitter
Erwin Schmitz geeft aan dat hij aftreed als voorzitter. Hij heeft het al die jaren met plezier
gedaan maar draagt nu het stokje over.
Gelukkig heeft er zich een kandidaat gemeld: Martin Post.
Na een stemming onder de leden wordt Martin Post benoemd als voorzitter.

6.
-

Mededelingen secretaris
YO geeft aan dat er hard wordt gewerkt aan de nieuwe AVG verplichtingen. In het kort is
uitgelegd wat de leden te wachten staat. Tevens zal er een Privacy Policy worden
opgesteld en op de website geplaatst worden.

-

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

7.
-

Mededelingen penningmeester
EG geeft aan de contributie zal verhoogd worden met 10%. In het kort wordt hierover
uitleg gegeven en wordt er ook benoemd dat onze vereniging over het algemeen lager zit
met de contributie dan andere verenigingen/

-

EG geeft uitleg over het storneren van de contributie. Bij het opnieuw incasseren van de
contributie maakt de vereniging extra kosten. Deze extra kosten zullen in rekening
gebracht worden bij de desbetreffende leden.
Tevens gaat de vereniging gebruik maken van een incassobureau, waarbij er een brief
tot verzoek van betaling zal worden verstuurd naar de desbetreffende leden.

-

Afspraken bij het inzetten van niet competitie spelende leden tijdens wedstrijden:
 Dit kan max 3 keer
 Het moet ten bate zijn van het desbetreffende team en er zijn geen andere
mogelijkheden
 Graag vooraf aan de wedstrijd melden bij Edith Gaasbeek
 Mocht het niet bekend zijn bij Edith Gaasbeek dan zal de boete van 10 euro voor
het betreffende lid zijn.
Aanvullende vraag vanuit Martijn v/d Veen: heren 6 speelt wel competitie maar trainen
niet, in hoeverre komt hier een aanpassing voor. EG geeft aan dat dit niet wordt
aangepast.

-

Kascontrole: Wiljanne neemt afscheid en zal vervangen worden door Brechje v/d
Listdonk (penningmeester van de wijkvereniging)

8.

Mededelingen commissies
technische commissie
De TC neemt afscheid van Hilco Lunsing.
De bezetting met Willem, Susanne, Willeke en Anouk zal worden aangevuld met Arend
van Zwieten.
Stand van zaken heren en dames teams:
 7 heren teams
 6 dames teams
 Heren 6 is kampioen geworden en ook heren 4 (VC Zwolle) is kampioen
geworden
 Dames 2 en 3 zijn gedegradeerd naar de 2 klasse
 Dames 4 gaat ook 2e klas spelen
 Dames 1 speelt 3e divisie
 Dames 2 mogen toch 1e klas spelen: is een team met inzet van talentvolle jeugd
spelers

-

-
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-

-

-

De TC gaat ook aan de slag met een stappenplan:
 Met als doel het sterker maken van de top. Om die reden ook het talenteam van
dames 2 . Om de doorstroom van de talentvolle jeugd (14-16 jaar) te bevorderen.
 Dit vraagt een nauwere samenwerking tussen JC en TC.
 Tevens zal ook de samenwerking met VC Zwolle moeten verbeteren.
Jeugdcommissie
De JC neemt afscheid van Bettie Vellinga en de JC is dus opzoek naar een nieuwe
voorzitter.
BV geeft aan dat er sprake is van een record: 16 % meer leden
Dit vraagt om meer trainers en hierdoor hebben nog niet alle teams een trainer.
ABC jeugd:
 141 meiden: 1 team speelt topklasse, 1 team speelt hoofdklasse en de overige
teams 1e en 2e klasse
 45 jongens: 1 team speelt topklasse, 1 team speelt hoofdklasse en de overige
teams 1e en 2e klasse
 Jongens C1 en meiden C2 zijn kampioen geworden

-

We hebben momenteel 14 CMV teams. Aantal CMV leden zijn versneld door gegaan
naar de C jeugd.

-

CMV toernooi heeft plaatsgevonden met 44 teams. De organisatie is goed verlopen en
het toernooi was een groot succes.

-

Er is een trainerscursus voor beginnende trainers georganiseerd i.s.m. de Nevobo. Dit
zijn 2 bijeenkomsten van 3 uur.

-

BV geeft een terugkoppeling van de Rabobank actie: we mogen als vereniging gebruik
maken van de bestuurlijke module. Hierbij krijgen we ondersteuning van een adviseur
gericht op de volgende onderwerpen:
 Vrijwilligersbeleid
 Beachvolleybal
Het is een traject van een half jaar.
T.a.v. het vrijwilligersbeleid: hier is een werkgroep voor samengesteld met enthousiaste
leden. De Kick-off heeft hiervoor plaats gevonden en er is gekeken naar de toekomst
(dromen). De volgende stap is dat de basis op orde moet worden gemaakt. Dit zal
betekenen een inventarisatie binnen de vereniging op kwaliteiten en ervaring. Tevens zal
er gekeken worden hoe er meer betrokkenheid gecreëerd kan worden met de jeugd.
Mochten er leden zijn die mee willen denken of ideeën hebben dan wordt die input erg
gewaardeerd.

-

Niels de With: vraagt zich af of er ook wordt gewerkt met een ledenstop, gezien de vele
aanmeldingen bij de jeugd. Er wordt bij de jeugd inderdaad gewerkt met een ledenstop
als er geen ruimte meer is in de teams en of trainingen.
T.a.v. de jongens teams is de ervaring dat C1 vooral gedragen wordt door de inzet van
de ouders. Er is behoefte aan ervaren trainers. De JC neemt dit punt mee en geeft aan
dat er momenteel binnen de CMV gewerkt wordt met mentorship, jeugdtrainers die onder
verantwoordelijkheid vallen van ervaren trainers.

-

wedstrijdcommissie
De vacature voor het verwerken van de wedstrijdwijzigingen is er nog steeds.
Er zijn veel wijzigingen vanuit de tegenstanders van de herenteams. Daarnaast spelen
de jongens in de competitie van Oost. Dit vraagt om veel afstemming.
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-

Stratenvolleybaltoernooi commissie
Dennis Gaasbeek geeft aan dat door een gebrek aan aanmeldingen het stratenvolleybal
toernooi dit jaar niet zal doorgaan.
Er is ook geen animo vanuit de vereniging om Dennis hierbij te ondersteunen.
Zomertoernooi: dit zal ook niet gaan plaatsvinden aangezien er maar 2 teams zich
hebben aangemeld.
Beachvolleybal toernooi: vanuit het traject met de Rabobank wordt dit nu ook op gepakt.
Er wordt gekeken naar een samenwerking met de korfbal om een korf/Beach veld aan te
leggen. Ook zal er gekeken worden of het veld een wijkfunctie kan hebben.

9.
-

Rondvraag
Momenteel is er geen sponsorcommissie. Dit onderdeel wordt meegenomen in het
vervolg van het vrijwilligersbeleid

-

Jan Leeuw: wat gaan we doen met huidige spelers shirts? De leden mogen de shirts
houden/verdelen. Tassen moeten ingeleverd moeten samen met de ballentassen en de
spelerspassen. Bericht hierover volgt z.s.m.
Als opmerking wordt nog aangegeven dat de CMV tassen aan vervanging toe zijn.

-

Ton Polman: vraagt waar hij de aanmeld formulieren kan vinden voor nieuwe leden.
Deze bevinden zich op de website.
Als mededeling wordt aangegeven dat de recreanten vrijdag om 20.30 starten. Dennis
geeft aan dat de nieuwe zaalindeling nog met VC Zwolle moet worden afgestemd maar
dat in de planning de standaard tijd vanaf 20.30 is.
Daarnaast wordt de vraag gesteld of de recreanten compensatie kunnen krijgen omdat er
7 vrijdagavond trainingen zijn weggevallen en of ze dan kunnen doortrainen in de
vakanties? Aangegeven wordt dat er meerdere teams zijn waarvan trainingen komen te
vervallen door feestdagen e.d. en dat in vakanties de zalen niet beschikbaar zijn voor ons
als vereniging.

-

Er wordt aangegeven dat er behoefte is aan 1 lijn voor trainingspakken. Is er een
mogelijkheid om dit na te vragen bij de leveranciers van de shirts? Herma van Zijl gaat dit
oppakken.

10.

Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
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