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1.

omschrijving
Opening
Martin Post heet de aanwezigen van harte welkom en opent de vergadering.
Aangegeven wordt dat volgends de statuten het bestuur minimaal 5 leden moet hebben,
momenteel is er een bestuur van 3 personen en sluiten commissieleden van de JC en
TC aan bij het overleg met het bestuur. Aan de aanwezige leden wordt gevraagd of zij
voorlopig akkoord gaan met deze constructie. Leden gaan allen akkoord.

2.

Vorige verslag 27 juni 2018
-

-

Cor van Wijngaarden vraagt zich af of tijdens de vorige vergadering er gesproken
is over een fusie m.b.t. VC Zwolle. De aanwezige leden geven inderdaad aan dat
er gesproken is over een fusie.
Notulen worden vastgesteld

3.

Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken

4.

Mededelingen algemeen

-

Presentatie kleding lijn
Er wordt een gegeven presentatie door Herma van Zijl m.b.t. de kledinglijn.
Graag bestellen via de vereniging dit i.v.m. de korting voor de leden.
Bestelling doorgeven via de mail naar jc@voorsterslag.nl
De prijs in die vermeld staat in de presentatie is al met korting, bedrukking kan in overleg.
Er zal paskleding geregeld worden.
Martin Post geeft aan dat er een contract met Erima is afgesloten met als voorwaarde dat
het 1e dames en 1e heren team (heren 3 voor ons) in de volledig kleding set van Erima
speelt.
Het vervolg zal ook zijn dat de leden via een eigen afgeschermde webshop rechtstreeks
kunnen bestellen met korting vanuit Voorsterslag
Teamsponsoring bij voorkeur met deze kledinglijn (kleurstelling).
Deze lijn is te bestellen tot 2021.
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-

Vrijwilligersbeleid
Het opstellen van dit beleid is ontstaan n.a.v. de pitch voor de Rabobank, waarbij we in
aanmerking zijn gekomen voor ondersteuning voor een aantal thema’s o.a. het
vrijwilligersbeleid. Vanuit hier is een projectgroep opgericht.
Zie presentatie: Aan de slag bij Voorsterslag (Filmpje: link komt op de website)
Belangrijk om te kijken wat past bij je, tijdsinvestering moet kloppen en haalbaar zijn.
Droom wordt voorgelezen (Ferna)
Talenten binnen de vereniging gaan benutten voor verschillende taken.
100 puntensysteem was al bij de vereniging geïntroduceerd maar nooit goed vorm
gekregen.
De projectgroep wil het vanzelfsprekend maken en niet vanuit het moeten
Ook richten ze zich op Inzetten van de jeugd, bijvoorbeeld jeugdinzetten op functies vb.
voorzitter, secretaris etc.
Organiseren van een evenement:
Op 29 december zal er een evenement gaan plaatsvinden in het anker met o.a. een
oliebollen toernooi. Doel van dit evenement is het betrekken van de gehele vereniging
Boom met aan de takken alle taken laten zien zodat dit zichtbaar is voor onze leden.
Mensen uitnodigen om na te denken over wat ze kunnen of willen, brengen van ideeën
Bernoe: oliebollen verkoop weer opnieuw leven in brengen
Vraag vanuit de zaal: of het een idee is om ouders van leden te betrekken bij het
toernooi en bij de zaalwacht
Oproep van Bernoe om te helpen bij de organisatie van het event. Graag aanmelden via
de leden van de projectgroep.
Reden waarom het oliebollen toernooi gestopt? Niet meer winstgevend op het laatst
Meer acties uitzetten, voorbeeld grote club actie etc. Dit zijn mooie ideeën maar er
moeten wel leden/ouders zijn om dit te kunnen/willen oppakken.
Er worden ook acties uitgezet om de commissies ook aan te vullen.
Voor de sponsorcommissie heeft Erwin Oosterlaar zich al aangeboden.
Ook willen we graag een activiteiten commissie opzetten.
De communicatie commissie wordt momenteel opgepakt door Alien van Dalfsen en
Bernoe.
De wens is ook om een seizoensafsluiting te organiseren ook voor vrijwilligers, om ze
zichtbaar maken en in het zonnetje te zetten
Begint nu met de communicatie en het voortzetten van de visie!
Presentatie komt mee in de notulen

4.
-

Mededelingen voorzitter
Sponsoring Bas Autowas:
Afgelopen jaren samenwerking wat teruggelopen
Eerste afspraak shirts: door Bas Autowas gesponsord
Olympus aangedragen vanuit Bas vanuit de afspraak rondom sponsoring
Intentie vanuit Bas Autowas is om de komende 3 jaar sponsor te blijven: hoogte van de
bijdrage zal nog afgesproken worden.
Vraag vanuit leden of de wasbonnen weer terug komen, die komen niet terug, Bas is
gestopt met deze manier van sponsoring
Contract met Erima: looptijd 3 jaar. Shirts moeten zeker 4 /5 jaar mee gaan
Tegoed bij Erima: omzetten door bestellingen van de leden.
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-

Voortgang samenwerking met VC Zwolle
Stand van zaken t.a.v. de herenlijn.
Geert Groenewold (vader 2 jongens) gaat samen met Erwin Schmitz zich richten op de
herenlijn. Er zijn een aantal verbeterpunten die ze gaan oppakken. Erwin is voor dit
onderdeel ook toegetreden tot de TC van Voorsterslag.
De voorzitter van VC Zwolle, Gert van Driel gaat stoppen als voorzitter dit jaar.
Tevens is Rinie v.d. Kamp gestopt als penningmeester.
De TC is erg beperkt van VC Zwolle.
Zaterdag worden de nieuwe shirts overhandigd aan jongens C1.
Reitse Sybesma is uitgenodigd en ook de pers zal aanwezig zijn.
Er wordt een oproep gedaan voor een aantal leden die zich willen richten om de
samenwerking (eventuele fusie) met VC Zwolle te gaan onderzoeken.
(Liefst neutrale leden) om dit te goed te onderzoeken en de leden/bestuur te informeren
Belangrijk is om Sportservice en Nevobo te betrekken bij dit proces.

-

Beachvolleybal:
Erwin Schmitz is betrokken bij de opzet van de beachvolleybal.
Hij is samen met Leon (ex voorzitter korfbal) bij de gemeente Zwolle geweest om aan te
geven waar ze het veld willen hebben. Dit moet op papier uitgewerkt worden en
aangeboden worden aan de gemeente. De gemeente is erg enthousiast.
Het veld zal komen bij de korfbal en hier zal het Jeu de Boules veld verplaatst moeten
worden
Zowel Beach korfbal/beachvolleybal zal er gaan plaatsvinden. Hierbij zullen duidelijke
afspraken gemaakt worden over de toegang.
Zand is al geregeld via de korfbal
Het zal voor de zomer van 2019 gerealiseerd gaan worden.
Hoe de opzet gaat worden wordt nog nader naar gekeken, eventuele mogelijkheid is om
samen met de korfbal en aparte vereniging op te gaan zetten.

5.
-

Mededelingen secretaris
YO geeft aan dat de privacy policy op de site staat.
Het toestemmingsformulier blijkt niet toegankelijk te zijn voor leden zonder google
account. Hier wordt nu een nieuwe link voor gemaakt.

-

Er zijn nog meer vacatures binnen de verenging, check de site voor een overzicht.
En komt vooral naar het evenement op 29 december.

7.
-

Mededelingen penningmeester
Begroting is uitgedeeld en toegelicht:
 Volleybal school heeft positief gedraaid
 Belangrijk voor het komende jaar om Sponsorbedragen binnen te halen.
 Zalen tijdig af te melden bij Dennis Gaasbeek, afgelopen jaar strak op gestuurd
 Nevobo: meer kosten door bijdrage heren 2
 Strak beleid op de boetes: eigen verantwoordelijkheid of VC Zwolle
EG geeft uitleg over het saldo en resultaat
Met betrekking tot de uitgaven wordt de volgende toelichting gegeven:
 Zaalhuur betreft ook de heren teams waaronder ook heren 2 (landstede)
 Vergoeding trainers: dit betreft ook heren 2 , Erik dames 1 en 2 (vorig jaar
senioren /jeugd verdeling)
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-

3 scheidsrechters / overige scheidsrechters moeten geleverd worden door VC
Zwolle
8 C meiden teams meer zaalhuur
Trainerscursus is nieuw: VT3 vanuit verzoek trainers. Hierbij zal wel een contract
opgesteld worden m.b.t. terugbetaling.
Ook activiteiten begroot
Nog 1 jaar zal er doorgespaard worden voor de ballen. Zodat de gehele
meisjes/dameslijn voorzien kan worden van eigen ballen het komende jaar.
Jongens/heren lijn voorlopig niet omdat we nog voldoende goede ballen hebben
en nog andere afspraken moeten maken met VC Zwolle.
Er is wel overleg mogelijk over de aanschaf van welke type bal, mocht er
voorkeur zijn.
Meer kosten begroot voor de website

De Kascontrole is uitgevoerd en goedgekeurd door Brechtje van Lisdonk en Bart v/d
Berg.
Uitleg sponsoring: zichtbaar maken van de verdeling
Nog geen overzicht van de totaal gemaakte kosten m.b.t. de nieuwe shirts, komen in de
buurt van de 15.000 euro, grotendeels door Bas Autowas met aanvulling vanuit de
reservering.

Voorstel van het innen van de contributie:
Er is gekeken naar het innen van de contributie en als voorbeeld is er gekeken naar
Reflex.
Momenteel missen we bij nieuwe leden 2 maanden contributie (juli/augustus)
Voorstel is om de contributie te verdelen over 10 maanden en om lagere incassokosten
te krijgen de betaling in 4 termijnen te doen. De aanwezige leden gaan akkoord met het
voorstel.
8.
-

Mededelingen commissies
technische commissie
TC Willeke de Boer:
Na vertrek Hilco, is er een nieuwe verdeling gemaakt. TC is roulerend aanwezig bij de
bestuursvergaderingen.
We zijn dit seizoen gestart met:
6 dames teams gestart (voor het eerst)
7 heren teams (heren 2 volledig
Heren 5 terug getrokken
Aanspreekpunt vanuit de TC gekoppeld aan de teams. Dit is besproken in de
aanvoerdersvergadering.
Ontwikkeling dames lijn:
Jong dames 2 team: opleidingsplan richting dames 1
Belangrijk bij een jong team gesteund en gecoachte worden door enthousiaste en
ervaren speelsters. Er zijn 3 ervaren speelsters in dames 2 en een ervaren trainer
Vervolg wordt nu naar gekeken trainers van de dames en de jeugd, meer samenwerken
en dames lijn sterk maken. Betreffende trainers zijn uitgenodigd voor een overleg
hierover.
Meer samenwerking met de JC, meer afstemming in overleg
Herenlijn transparanter maken, op een aantal zaken onduidelijkheden geweest.
Meer grip op krijgen d.m.v. Erwin Schmitz
In het voorjaar zal de inventarisatie weer plaatsvinden.
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Kick off seizoen toernooi heeft dit jaar plaatsgevonden. Was wel in de zomervakantie
maar toch een leuk toernooi kunnen organiseren.
Anker kunnen huren voor voordelig tarief. Plan is om jaarlijks de voorbereiding van het
seizoen gezamenlijk te doen binnen het anker.
Nevobo contacten over train de trainer door Erwin S i.s.m. Sportservice
-

-

-

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 vacature van voorzitter JC staat nog steeds open. Ilka sluit namens JC aan bij de
bestuursvergadering. Ook is een vacature voor de JC voor de jongenslijn.
Seizoen gestart met:
- 1 jongens A team
- 1 jongens B team
- 3 jongens C teams
-

3 meiden A teams
4 meiden B teams
8 meiden C teams

-

14 CMV teams

Vanaf december weer stijging CMV teams door veel aanmeldingen binnen de CMV
2 tal teams: Jongens C2 en B1 hebben na december een groot probleem, er zijn geen
trainers. Meiden A2 hebben ook geen trainer voor 1 avond.

-

-

wedstrijdcommissie
Wiljanne is afwezig.
Geen bijzonderheden doorgeven

Stratenvolleybaltoernooi commissie
Er zijn weer nieuwe acties uitgezet voor komend jaar.
Dennis Gaasbeek krijgt ondersteuning van Edwin Bosma en Marco Habers.
Vervolgafspraken worden gemaakt.

9.

Rondvraag
Brechtje van Lisdonk en Bart v/d Berg maken deel uit van de kascommissie.
Bart v/d Berg is aftredend voor deze commissie. De vergadering wordt gevraagd wie wil
toetreden tot de kascommissie. Peter Runhaar stelt zich hiervoor beschikbaar.

10.

Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
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