
Algemene Ledenvergadering Victoria 05-10-2021 

 

 
Notulen  Algemene ledenvergadering (ALV) V.V.Victoria 

 
 
Datum:  5-10-2021          Tijd: 20.00u            Locatie: Plok 
 
Voorzitter: Roos Vloet 
 
Notulist: Helmine Lankhorst 
 
Aanwezig: Roos Vloet   Helmine Lankhorst 
  Wilma Tiemessen  Silke van Raaij 
  Anouk Schuurman  Gert Jan Dijkstra    
  Sandra Tebes   Carlien Fierkens 
  Pien van Iersel  Inge Evers   
  Michel Evers   Paulien Hageman 
  Jos Pothof   Gerda Wijskamp 
  Inge Evers   Marianne van de Berg 
  Elien Derksen   Trudy Menting 
  Sanne Derksen  Marleen Verkerk 
  Anouk Bosch   Wieneke van de Bor 
  Loekie Kok   Leo van Vonno  
   
   
  
 

1. Opening 
Helmine opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
De agenda wordt vastgesteld. 
 

2. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen.  
 

3. Notulen ALV 26-11-2019 
De notulen waren te lezen op de website en worden vastgesteld. 
 

4. Jaarverslagen commissies 
Jeugdcommissie/evenementencommissie 
Vanwege corona zijn er geen activiteiten geweest vanuit de jeugdcommissie. Voorstel is om 
dit jaar een grote activiteit te organiseren.  
Er heeft ook geen beachvolleybaltoernooi plaats gevonden. In november gaat Sjors Sportief 
weer van start.  
De wedstrijdcommissie  
De leden van deze commissie zijn vanavond niet aanwezig. Er is vanuit de commissie geen 
jaarverslag ontvangen.  
Rita ter Horst en Ellen van Minnen (niet aanwezig) worden bedankt voor hun inzet afgelopen 
jaar.  
De recreantencommissie 
De recreantencommissie heeft geen jaarverslag. 
Aangegeven wordt dat men op zoek is naar nieuwe recreatieve leden. Gesproken wordt over 
hoe nieuwe leden te werven. Afspraak: de recreanten leveren een stukje aan zodat dit op 
Facebook en de website geplaatst kan worden.  
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Scheidsrechterscommissie 
Geen bijzonderheden te melden.  
 

5. Kascontrole en benoeming nieuw lid kascontrole  
Gerda Wijskamp en Paulien Hageman hebben op basis van steekproeven de kascontrole 
uitgevoerd. Zij hebben geen onregelmatigheden aangetroffen. De penningmeester wordt 
gedechargeerd. 
De volgende kascontrole wordt uitgevoerd door Gert Jan Dijkstra en Leo van Vonno.  
 

6. Jaarrekening seizoen 2019-2020 en 2020-2021 
De jaarrekening wordt besproken en toegelicht. 
I.v.m. corona heeft de gemeente heeft een kwijtschelding gedaan. Daarnaast waren er 
minder Nevobo-kosten. 
Er is gedurende 5 maanden geen contributie geïnd.  
Als er nog een tegemoetkoming komt vanuit de gemeente, is er nog een mogelijkheid dat er 
een extra tegemoetkoming naar de leden wordt gedaan.  
De jaarrekening wordt goed gekeurd.  
 

7. Begroting seizoen 2021-2022 
De begroting wordt besproken en toegelicht. 
De begroting wordt goed gekeurd.  
 
 

8. Jubilarissen: 
Er zijn 3 jubilarissen aanwezig tijdens de vergadering. Roos Vloet, Carlien Fierkens en 
Anouk Schuurman. Zij worden van harte gefeliciteerd met dit jubileum en ontvangen een 
boeket bloemen. De overige jubilarissen krijgen een bos bloemen thuisbezorgd. Dat zijn 
Luuk de Munk, Jose Hubers en Babs Cornelissen.  
 

9. Bestuurszaken 

• Vacature bestuur i.v.m. aftreden secretaris. Helmine Lankhorst treedt af als secreta-
ris. Loekie Kok neemt dit over. Helmine wordt bedankt voor haar inzet de afgelopen 
jaren.  
Omdat Loekie toetreedt tot het bestuur, bestaat het bestuur bijna voltallig uit dames 
1-2. Er is geen technische commissie. Dat heeft als gevolg dat het bestuur ook be-
trokken is bij de teamindeling van de damesteams. Dit kan frictie opleveren. Afge-
sproken wordt het volgende: bij de voorbereiding en besluitvorming mb.t. de teamin-
deling  stuurt elk competitieteam 1 afgevaardigde. Samen met de trainer en leden 
van het bestuur, wordt de teamindeling voorbereid en vastgesteld.  
 

• Open club de Nevelhorst: Helmine geeft uitleg over OCDN. OCDN heeft contact 
gezocht met Victoria. Aanleiding voor het contact was de vacature op de website 
waarin gezocht werd naar vrijwilligers. Jan Meurkes was betrokken bij OCDN maar hij 
is gestopt en sindsdien was er geen directe communicatie meer vanuit Victoria met 
OCDN.  
Open Club De Nevelhorst zorgt ervoor dat het sportaanbod in de gemeente breder 
wordt. Samen met Sport Events Montferland (SEM) ontwikkelt en organiseert de 
Open Club sportgerelateerde evenementen en projecten in Montferland. Dit doen ze 
voor én in samenwerking met verenigingen, scholen, gemeenten en bedrijven. 
Uiteindelijke doel is de inwoner van Didam meer te laten bewegen.  
Is er een behoefte is aan samenwerking met OCDN. Kan de Open club iets 
betekenen voor Victoria?  
Waar zij in kunnen ondersteunen is bijvoorbeeld het helpen ontwikkelen van nieuw 
aanbod. Ook hebben ze veel contacten met onderwijsinstellingen zodat bijvoorbeeld 
met hulp van scholen, toernooien georganiseerd kunnen worden.  Het gaat er dus 
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vooral om dat de verbinding tussen de verenigingen groter wordt en dat er daardoor 
meer mogelijkheden ontstaan.  
Als Victoria aansluit bij de OCDN kan het in project vorm (3 tot 6 maanden). Binnen 
de OCDN kun je vraagstukken en problemen bespreken. 3 tot 5 mensen gaan dan 
zitting nemen in werkgroepen om met elkaar de problematiek te bespreken. Het is 
vooral de bedoeling om het samen te doen en van elkaar te leren. Wel wordt een 
actieve bijdrage gevraagd.  
Als de vereniging besluit mee te doen, wordt er een samenwerkingsovereenkomst 
afgesloten. Het is dus niet vrijblijvend. OCDN wordt nu nog grotendeels 
gesubsidieerd door gemeente en provincie maar in de toekomst zal er €5 per lid/per 
jaar worden gevraagd. De leden wordt gevraagd of zij interesse hebben in aansluiting 
bij de OCDN.  
Trudy Menting, Gerda Wijskamp en Wilma Tiemessen geven aan interesse te hebben 
om hierover mee te denken. Afgesproken wordt dat Rob Giesen uitgenodigd wordt 
voor een bestuursvergadering voor nadere uitleg, waarvoor Gerda, Trudy en Wilma 
ook uitgenodigd worden.  
 

• Overige zaken:  
Er is een vacature voor vertrouwenspersoon. Carlien Fierkens wordt voorgedragen. 
De vereniging gaat akkoord.  
 
Victoria kan met sportzaak Luising Zevenaar een contract aangaan. Hierdoor kunnen 
alle leden van Victoria korting krijgen op producten van het merk Hummel. Een lid 
krijgt 40% korting. Daarnaast gaat er 10% van het bestede bedrag als bonus naar 
Victoria. Er is geen verplichting en er zijn geen kosten aan verbonden. Ook geen 
verplichte afname. Vanuit de leden is er geen bezwaar tegen. Nadere informatie voor 
de leden volgt te zijner tijd.  

 
WBTR: De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is op 1 juli 2021 in 
werking getreden en geldt ook voor sportverenigingen. De wettelijke veranderingen 
hebben vooral betrekking op de taakstelling van het bestuur, de aansprakelijkheid en 
de besluitvorming van de bestuurders en de toezichthouders met een tegenstrijdig 
belang aan dat van de organisatie. Dit betekent o.a. dat de statuten herschreven 
moeten worden. Er volgt een boete als dit niet binnen 5 jaar gereed is. 
Gevraagd wordt aan de leden of er iemand is met kennis van wet- en regelgeving om 
de vereniging te ondersteunen? Michel Evers kan via zijn werkgever wellicht 
juridische hulp inschakelen. Nevobo heeft ook de nodige informatie staan op haar 
website en verwijst naar een organisatie. Hieraan zijn kosten verbonden. Wellicht is 
dit een onderwerp voor de OCDN omdat alle verenigingen hier mee te maken krijgen.  

 
10. Rondvraag 

Gevraagd wordt of de trainingstijd van dames recreanten (maandag) verzet kan 
worden. Dit wordt overlegd door de leden zelf met de groep recreanten die na hen 
traint.  
Wie wil helpen de website op te bouwen? Leo van Vonno vraagt na binnen de groep 
recreanten. Jos koppelt dit terug tijdens de bestuursvergadering.  
Oliebollentoernooi: weer laten doorgaan komend jaar? Iedereen zegt volmondig ja.  
WK volleybal: is er een mogelijkheid om met Victoria gezamenlijk er heen te gaan? 
Elien zorgt voor de voorinschrijving. Waarschijnlijk is er voor een vereniging een 
kortingsactie. Dit wordt opgepakt.  
Palen en netten: deze zijn van de gemeente en moeten vervangen worden. Er is een 
verzoek gedaan door Mike en de gemeente aan de firma Bosan. Tot aan de 
vervanging de gestickerde palen gebruiken.  
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4 x per jaar is er een recreantentoernooi in Pannerden. Gaan deze toernooien 
gewoon door? Sandra Tebes vraagt na. Leo van Vonno is contactpersoon bij de 
recreanten.  
Op maandagavond is er geen beheerder aanwezig. Wie is verantwoordelijk voor de 
BHV? Dit wordt uitgezocht. Er is wel een verbandtrommel aanwezig.  
 

11. Sluiting: 
Roos sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de komst. Er wordt afgesloten met een 
drankje en een hapje.  
  
 
 
 
 
 
 
 


