Notulen Algemene ledenvergadering (ALV) V.V.Victoria
Datum:

20-11-2018

Tijd: 20.00u

Locatie: Jan en Jan

Voorzitter:

Jan Meurkes

Notulist:

Helmine Lankhorst

Aanwezig:

Jan Meurkes
Sandra Schuurman
Kristie Fierkens
Andre Hermsen
Roos Vloet
Clara Wolters
Alice Aaftink
Helmine Lankhorst

Sandra te Lintelo
Nienke van Dijk
Wilma ten Eikelder
Paulien Hageman
Theo Huyveneers
Toos Rutjes
Jan Meurkes

Majella Schuurman
Jannette Gudden-Staarink
Monique Geurts
Ilja Meurkes
Ans Hoeving
Trudy Menting
Bertil van Mierlo

Afgemeld:

Marleen Verkerk
Marja Sommers
Karlien Fierkens
Inge Evers
Michel Evers
Susan Kluitman
Miranda van Alst
Dick Schep
Riet Bannink

José Hubers
Vera Vloet
Lieke Straatsma
Elien Derksen
Gert-Jan Dijkstra`
Rita ter Horst
Ton Smits
Edwin Vermeulen

Marja Wijnands
Sandra Tebes
Silke van Raaij
Gerda Wijskamp
Charles Kluitman
Ans Peters
Gisela Smits
Rob Ebben

1. Opening:
Jan opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
De agenda wordt vastgesteld.
De presentielijst gaat rond en wordt ingevuld.

2. Notulen ALV 14-11-2017
De notulen waren te lezen op de website en worden vastgesteld.
3. Mededelingen:
Van de voorzitter:
Jan Meurkes geeft aan dat het zijn laatste vergadering is die hij zal voorzitten want na deze
vergadering treedt hij af. Hij heeft dit verwoord in een mail naar alle vrijwilligers. Hij
benadrukt het belang van voldoende vrijwilligers voor de vereniging. Het bestuur dient te
worden aangevuld. Ook voor de technische commissie zijn dringend vrijwilligers nodig.
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4. Jaarverslagen commissies
Jeugdcommissie
Helmine leest het verslag voor.
Zoals jullie allemaal weten is Lex vorig jaar afgetreden als voorzitter van de jeugdcommissie.
Met zijn vieren hebben we de taken op ons genomen.
In oktober was er weer het scholenvolleybal. Helaas waren er niet zoveel teams maar het
was een gezellige en sportieve dag.
Omdat er niet genoeg jeugdteams waren ging dit jaar het kamp niet door. In plaats daarvan
zijn we naar Winterswijk gegaan om te lasergamen, 6D film gekeken en glow in the dark
gegolfd. Daarna hebben we in de Muizenberg gegeten en ’s avonds een quiz georganiseerd
en de fun olympics gedaan. Na een korte nacht ging iedereen weer naar huis. Ook het
kaderfeest was erg gezellig. Bij de Plok gingen we Schots golfen. Aansluitend was er een
buffet bij de Muizenberg.
Hoewel we altijd met veel plezier de activiteiten hebben georganiseerd wordt het tijd dat
anderen het stokje van ons overnemen. Wij maken dit seizoen nog af maar dan stoppen wij
er mee.
De wedstrijdcommissie
Zij zijn vanavond niet aanwezig. Namens Ellen van Minnen en Rita ter Horst wordt het
volgende verslag voorgelezen:
We zijn de competitie begonnen met 5 damesteams, waarvan dames 1 en dames 3 op
maandagen de thuiswedstrijden spelen en dames 2, 4 en 5 op zaterdag spelen. Helaas was
de indeling van NeVoBo niet voor ieder team even gunstig , maar daar moeten we het helaas
mee doen. We hopen dat er volgend seizoen een betere indeling komt.
Vanaf vorig jaar is het verplicht om wedstrijden digitaal in te voeren. Zoals bekend werken we
met de optie resultaat invoeren. Ook dit liet afgelopen seizoen soms te wensen over i.v.m.
onstabiele wifiverbinding. Vanaf dit seizoen is er een beveiligd wifikanaal in de Muizenberg
waar we gebruik van mogen maken. We hopen dat hiermee ook de laatste kleine
probleempjes verholpen zijn. Ook gebruiken we tijdens de wedstrijden zelf ontwikkelde
formulieren zodat we dan ook één en ander kunnen bijhouden ter ondersteuning van de
scheidsrechters.
We wensen iedereen een sportief seizoen toe!
Groeten Ellen van Minnen en Rita ter Horst
De recreantencommissie
Theo Huyveneers leest het verslag voor.
De recreanten mix groep is in het afgelopen jaar uitgebreid met 2 personen en telde 14
personen: 7 dames en 7 heren. Er was sprake van een trouwe opkomst en vanwege dit feit
hanteert de groep een wachtlijst waarop thans 1 persoon staat vermeld. De groep traint op
maandagavond.
De dames recreanten groep bestond onveranderd uit 16 dames en de groep traint op
donderdagavond. De dames hielden een traditie in ere: het organiseren van het oliebollenen eindejaars toernooi.
De heren recreanten losten de dames op donderdagavond af. De groep telde13 leden en er
werd fanatiek getraind onder de bezielende leiding van het groepslid Dick Schep. Voor het
niet schriftelijk afmelden voor een training wordt een boete opgelegd van 1 euro maar ook
het afgelopen jaar was de boetepot leeg. De ietwat jongere garde onder de heren nam deel
aan het Nevobo recreanten toernooi dat 4 keer per jaar werd gehouden en waarin zij zich het
hele jaar hebben weten te handhaven in de A-poule.
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Scheidsrechterscommissie
Deze commissie geeft aan scheidsrechter nodig te hebben voor de 2e klasse en hoger.
Gevraagd wordt wat de vereisten zijn om deze klasse te mogen fluiten. Bertil geeft aan dat
een avondcursus bij Victoria genoeg is. Dit kan geregeld worden via Sandra Tebes en Bertil
van Mierlo. Het belangrijkste is: hoe ga je met situaties om?
Als er interesse is moet Sandra een persoon aanmelden bij de bond.
Evenementencommissie
Beachvolleybaltoernooi is geslaagd. Sinterklaas zal dit jaar weer vanuit Victoria ingehuurd
kunnen worden.
5. Kascontrole:
Sandra Schuurman en Wilma Tiemessen hebben op basis van steekproeven op 14november
de kascontrole uitgevoerd. Zij hebben geen onregelmatigheden aangetroffen. De
penningmeester wordt gedechargeerd.
Sandra Schuurman is aftredend, Wilma Tiemessen voert in 2018 nog één keer de
kascontrole uit. Paulien Hageman biedt zich aan om de komende twee jaar de kascontrole
uitvoeren. Dit voorstel wordt aangenomen.
6. Jaarrekening seizoen 2017-2018
De jaarrekening is besproken en toegelicht.
Sponsorbijdrage is gestegen door extra bijdrage €600 Rabobank.
Kosten zaalhuur zijn gestegen door extra trainingsavond Dames 1 (woensdag) en vroegere
start CMV-jeugd.
Beachvolleybal heeft fors bedrag €800 opgebracht.
7. Begroting seizoen 2018-2019
Kosten trainer zijn hoger dan vorig seizoen. Trainer traint nu 2 seniorenteams en jeugd.
Het eindresultaat zal voor het 2e jaar negatief zijn. Voorstel: contributie ophogen met ±5%
vanaf seizoen 2019-2020.
Iedereen is hiermee akkoord.
De jaarrekening en begroting worden goed gekeurd.
8. Jubilarissen
Er zijn dit jaar geen jubilarissen.
9. Bestuurszaken. Aftreden voorzitter
Jan treedt af als voorzitter. Hij zal wel Rita van der Horst blijven ondersteunen bij de
gesprekken met de gemeente.
Bertil geeft aan voornemens te zijn te stoppen vanaf volgend seizoen.
Kristie geeft aan met een aantal dames van Dames 2 de jeugdcommissie te willen gaan
vormen.
10. Rondvraag
Roos Vloet: voor de website graag een foto aanleveren met namen. Hiervoor is toestemming
nodig i.v.m. AVG. Roos maakt hiervoor een formulier.
Alice Aaftink: het vertrek van de voorzitter en de penningmeester creëert een groot
probleem. Hoe gaan we dat oplossen? Dat is niet makkelijk. Het is al een jaar bekend dat
Jan gaat stoppen maar er heeft zich geen nieuwe kandidaat gemeld voor de functie.
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Advies is: ga rondvragen in je eigen gelederen.
Toos Rutjes: de aanmeldformulieren zijn op en Toos vraagt of ze weer aangevuld kunnen
worden. Er kan ook verwezen worden naar de website.
Het slotje van de ballenbak is weg. Bertil regelt een nieuw slotje.
Sluiting:
Jan sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de komst.
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