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

26-11-2019

Tijd: 20.00u

Locatie: Jan en Jan

Voorzitter:

Bertil van Mierlo

Notulist:

Helmine Lankhorst

Aanwezig:

Roos Vloet
Bertil van Mierlo
Sandra Schuurman
Anouk Schuurman
Toos Rutjes
Pien van Iersel
Vera Vloet
Jos Pothof
Ans Hoeving
Ilja Meurkes
Inge Evers
Wilma ten Eikelder
Sanne Derksen
Hermien Derksen
Loekie Kok
Sharon Verwaaijen
Toos Rutjes
Andre Hermsen

Helmine Lankhorst
Majella Schuurman
Wilma Tiemessen
Gert Jan Dijkstra
Sandra Tebes
Inge Evers
Michel Evers
Gerda Wijskamp
Linda Giesen
Lyanne van Vuuren
Marianne van de Berg
Elien Derksen
Marleen Verkerk
Anouk Bosch
Ronell Korts
Alice Aaftink
Lieke Straatsma

Afgemeld:

Jannette Gudden-Staarink
Ans Peters
Paulen Hageman
Iris Wienholts
Leo van Vonne
Saya Daams

Rita ter Horst
Brigit Derksen
Trudy Menting
Carlien Fierkens
Rob Ebben
Ellen van MInnen

1. Opening
Bertil opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
De agenda wordt vastgesteld.
De presentielijst gaat rond en wordt ingevuld.
2. Mededelingen
Er is een terugloop in ledenaantal. Het aantal actieve leden (recreanten, jeugd en competitie)
is gedaald naar 90 leden. Victoria zal zichzelf beter op de kaart moeten gaan zetten om deze
afname te stoppen en om te kunnen zetten naar een toename van leden.
3. Notulen ALV 20-11-2018
De notulen waren te lezen op de website en worden vastgesteld.
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4. Bestuurszaken
Roos heeft besloten geen voorzitter te worden maar als bestuurslid algemene zaken aan te
sluiten. Zij neemt een gedeelte van de taken van de voorzitter over.
Roos Vloet wordt voorgedragen als bestuurslid en de aanwezige leden gaan hiermee
akkoord,
Een delegatie van dames 1 en 2 neemt de taken over van de aftredende
jeugdcommissieleden. De jeugdcommissie wordt in het bestuur vertegenwoordigd door
Elien Derksen.
Elien Derksen wordt voorgedragen als nieuw bestuurslid algemene zaken en de aanwezige
leden gaan hiermee akkoord.
Bertil van Mierlo stopt als penningmeester en beheerder van de ledenadministratie. Inge
Evers en Anouk Bosch gaan deze taken overnemen.
Inge Evers wordt voorgedragen als penningmeester/lid van bestuur en de aanwezige leden
gaan hiermee akkoord
Theo Huyveneers is gestopt binnen het bestuur als afgevaardigde van de recreanten. Jos
Pothof wil zijn positie binnen het bestuur overnemen. De aanwezige leden gaan hiermee
akkoord.
Het bestuur bestaat nu uit: Roos Vloet, Jos Pothof, Inge Evers, Elien Derksen en Helmine
Lankhorst.
Dagelijks bestuur bestaat uit Inge Evers, penningmeester en Helmine Lankhorst, secretaris.
Bertil van Mierlo wordt bedankt voor zijn inzet de afgelopen jaren en hem wordt een cadeau
overhandigd.
Verzoek vanuit de penningmeester/beheerder ledenadministratie: s.v.p. doorgeven aan Inge
Evers en Anouk Bosch als er wijzigingen zijn in persoonlijke omstandigheden zoals wijziging
woonadres of emailadres zodat de gegevens up to date blijven.
5. Jaarverslagen commissies
Jeugdcommissie:
Roos leest het jaarverslag van de jeugdcommissie voor namens Majella Schuurman en
Sandra Tebes.
‘Hier een overzicht van de activiteiten van de jeugdcommissie.
Dit jaar hebben we helaas geen scholen volleybal toernooi gehad. Er waren te weinig
aanmeldingen. Hopelijk gaat het dit jaar wel door.
We hebben voor de jeugd een leuke dag georganiseerd. We zijn naar het klimbos geweest.
Daarna pannenkoeken gegeten. De kinderen vonden het een geweldige dag.
Het kaderfeest is ook niet doorgegaan vanwege te weinig aanmeldingen.
Wij, Sandra Tebes, Sandra te Lintelo en Majella schuurman, hebben jaren met veel plezier
de activiteiten georganiseerd. Maar het is tijd om ermee te stoppen. Gelukkig hebben we
goede opvolgers gevonden. Veel succes dames’.
De dames Majella Schuurman, Sandra Schuurman en Sandra Tebes worden bedankt voor
hun inzet afgelopen jaren en krijgen een bos bloemen overhandigd.
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 4 damesteams, waarvan dames 3 op maandag de

Algemene Ledenvergadering Victoria 26-11-2019

thuiswedstrijden speelt en dames 1, 2 en 4 op zaterdag spelen. Goed nieuws is dat we dit
jaar een Meiden C team hebben. Deze jonge meiden hebben nog niet eerder competitie
gespeeld, maar hebben veel plezier samen. Inmiddels kunnen we zien dat ze met sprongen
vooruit gaan en het spelletje steeds beter beginnen te beheersen. Mooie aanvulling voor
onze vereniging!
We vragen bij de bond, zoals ieder seizoen, voor de diverse teams hetzelfde speelschema
aan zodat de diverse teams op dezelfde zaterdagen de thuiswedstrijden spelen. Helaas
hebben we ook dit jaar weer verschillende speelschema’s van de bond gekregen. Dat
betekent in de praktijk dat niet ieder team op dezelfde dag hun thuiswedstrijden spelen.
Daardoor zijn de wedstrijden versnipperd. Dat vinden we natuurlijk jammer, want het geeft
meer sfeer in de Muizenberg als er meerdere teams spelen. Hierbij willen we ook nog even
benadrukken dat aanvragen van dezelfde speelschema’s als een verzoek ingediend wordt,
maar dat de bond niet verplicht is om dit na te komen.
Het digitale wedstrijdformulier werkt inmiddels beter. De wifi heeft een aanzienlijke stap
vooruit gemaakt en een ieder begint te wennen aan het digitale invoersysteem. We blijven
werken met de optie “resultaat invoeren” omdat “Live bijhouden” niet verplicht is op het
niveau dat onze teams spelen. Bovendien blijft de laatste optie, live bijhouden, te gevoelig
voor de wifi.
De tablet van de vereniging staat in de kantine voor het raam, maar je kunt evt. ook je
mobiele telefoon gebruiken om het digitale wedstrijdformulier te gebruiken. We blijven, net
als vorig jaar, ook een stukje op papier bijhouden ter ondersteuning van de scheidsrechter.
Dit hoef je niet op het digitale wedstrijdformulier te vermelden dus dit papier mag na de
wedstrijd weggegooid worden als alles digitaal ingevoerd en verzonden is. Het
wedstrijdformulier eist een inlog. Ieder lid van Victoria kan hier een eigen account voor
aanmaken op de site van de Nevobo (https://login.nevobo.nl/) Indien je zaaldienst hebt moet
je hiermee inloggen om het wedstrijdformulier te kunnen openen. Zorg er dus voor dat je
een eigen account hebt of dat van een teamgenoot kunt gebruiken! Ieder team is zelf
verantwoordelijk hiervoor. Indien je niet goed weet hoe alles werkt mag je ons altijd om hulp
vragen; wij leggen het graag uit.
We wensen iedereen een sportief seizoen toe!’
Rita ter Horst en Ellen van Minnen (niet aanwezig) worden bedankt voor hun inzet afgelopen
jaar.
De recreantencommissie
Er is geen verslag van de recreantencommissie.
6. Kascontrole en benoeming nieuw lid kascontrole
Wilma Tiemessen en Paulien Hageman hebben op basis van steekproeven de kascontrole
uitgevoerd. Zij hebben geen onregelmatigheden aangetroffen. De penningmeester wordt
gedechargeerd.
Wilma Tiemessen is aftredend, Paulien Hageman voert in 2020 nog één keer de kascontrole
uit. Gerda Wijskamp biedt zich aan om de komende twee jaar de kascontrole uitvoeren. Dit
voorstel wordt aangenomen.
7. Jaarrekening seizoen 2018-2019:
De jaarrekening wordt besproken en toegelicht..
De jaarrekening wordt goed gekeurd.
8. Begroting seizoen 2019-2020
De begroting wordt besproken en toegelicht.
De begroting wordt goed gekeurd.
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9. Jubilarissen:
Lieke Straatsma en Elien Derksen zijn beiden 12 ½ jaar lid van Victoria. Zij worden van harte
gefeliciteerd met dit jubileum en ontvangen een attentie.
10. Rondvraag:
• Aangegeven wordt dat het aantal leden bij de heren recreanten afneemt. Hoe kunnen
we nieuwe leden enthousiast maken voor onze vereniging?
Geopperd wordt om de media op te zoeken (zoals Montferland Nieuws) en eventueel
de samenwerking te zoeken met andere verenigingen. Dit onderwerp wordt
meegenomen naar de bestuursvergadering.
Elien Derksen roept leden op om informatie van de teams aan haar door te geven
zodat het op Facebook gezet kan worden.
Inschrijvingen van de recreanten gaat nu via Leo Vonne. Mails hierover kunnen naar
Jos Pothof.
•

Gevraagd wordt of de ALV op een trainingsavond gepland kan worden zodat er
wellicht meer leden aansluiten. Tot nu toe is er voor gekozen om dit juist niet te doen
zodat leden geen trainingsavond hoeven te missen. Afgesproken wordt dat er
geïnventariseerd gaat worden hoe leden dit idee vinden: ALV op een
donderdagavond in de Muizenberg van 19.30 tot 20.45.

•

Gevraagd wordt waarom het scholentoernooi niet door is gegaan. Er waren te weinig
aanmeldingen.
Besproken wordt om Sjors Sportief te hervatten. Hiervoor is goede communicatie
nodig tussen trainsters jeugd en jeugdcommissie.

11. Sluiting:
Bertil sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de komst.
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