Volleybalvereniging Haulerwijk
Notulen ledenvergadering
Donderdag 9 oktober 2014
De Enter, Haulerwijk
Aanwezig:
Leden:

Afke Brouwer-Boersma, Loïs Brok, Wout Douwsma, Marije Louwes,
Ron Meijster, Anita Nikolaas, Tjeerd Oenema, Erwin Smeman, Klaas
Willems.
Bestuur:
Remco Leistra (voorzitter, sponsorzaken, scheidsrechterzaken èn
interim-wedstrijdsecretaris)
Syta Luchtenveld (jeugdzaken)
Tieme Jaap Louwes (secretaris, notulen)
Peter Terpstra (penningmeester)
Afwezig mk: Henk Bies, Zapryanka Bies, Klaas Dermois, Desy Douwsma, Mirjam
Gorter, Sweitse Hut, Jetty Lise, Henny van der Veen (alg. bestuurslid)

1. Opening.
Voorzitter Remco opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Notulen vorige vergadering.
Wout legt nog even uit dat de kosten van de niet afgemaakte VT3 cursus door hem
ruim zijn gecompenseerd door dat seizoen trainingsuren niet te declareren.
Bestuur heeft dat naar aanleiding van de vraag in de vorige ledenvergadering nog
uitgezocht en kan dat bevestigen.
Tieme Jaap komt nog even terug op vragen die in de vorige ledenvergadering zijn
gesteld:
 Kritiek op de matige kwaliteit van de ballen: daar zijn direct nieuwe voor
gekocht.
 Wat stelt onze verzekering bij Univé voor? Dit is een
aansprakelijkheidsverzekering voor “bedrijven” en dekt vooral schade aan
zaken die vernield of beschadigd worden in de sporthallen waar we actief zijn.
Vanuit de Nevobo is er geen vorm van verzekering voor de verenigingen of
haar leden.
 Naar aanleiding van de vorige ledenvergadering heeft zich een
websitecommissie gemeld. Hesder Veenhuizen, Erwin Smeman en Peter
Terpstra hebben er inmiddels voor gezorgd dat we de website in eigen
beheer hebben.
Notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.
3. Ingekomen stukken.
Er zijn geen ingekomen stukken
4. Verslag van de secretaris.
Omdat iedereen het verslag al heeft ontvangen en we een volle agenda hebben
beperkt Tieme Jaap zich tot de samenvatting van het (jaar-)verslag 2013-2014.
Verslag van de secretaris wordt door de vergadering akkoord bevonden en zal met
de notulen nog een keer als bijlage worden meegezonden.
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5. Verslag van de kascommissie.
Tjeerd Oenema en Klaas Willems hebben de cijfers gecontroleerd, met de
toenmalige penningmeester Remco doorgenomen en correct bevonden.
Decharge wordt verleent.
Tjeerd heeft er nu twee jaar kascommissie opzitten. Afke Brouwer is bereid Tjeerd op
te volgen. De vergadering gaat hiermee akkoord.
Klaas verzoekt de volgende keer het doornemen van de boeken wat ruimer voor de
ledenvergadering af te spreken.
6. Bestuursverkiezing.
Als kandidaat penningmeester wordt Peter Terpstra voorgesteld. Peter meldde zich
aan op de buitengewone ledenvergadering in april jl. en is inmiddels door Remco
ingewerkt. Er is geen tegenkadidaat, de vergadering heeft geen bezwaar en de
benoeming wordt unaniem akkoord bevonden.
7. Verslag van de penningmeester.
Peter presenteert de financiële cijfers.
Afgelopen seizoen hebben we iets ingeteerd. (656,83)
Klaas Willems geeft aan dat in augustus de Rabobank zijn sponsorgeld stort en dat
niet in de Straat Volleybal Toernooi-cijfers is meegenomen. Dat zou een meevaller
zijn.
Anita mist in de stukken de begroting voor het afgelopen seizoen waardoor je niet
goed kan zien hoe de begroting en realisatie zich verhoudt. Peter laat in de
vergadering alsnog die begroting zien.
Voor volgend seizoen is iets lager begroot.
Peter vermeldt dat de afdracht aan de Nevobo per bondslid met 2,50 verhoogd is
naar 12,50 zijnde een bijdrage aan het Nevobo stimuleringsfonds. Dit is een
verhoging voor 2 jaar zegt de Nevobo. 20% hiervan gaat naar de topsport de rest is
bedoeld voor acties die het volleybal moeten promoten. Verenigingen of instellingen
die met activiteiten de sport promoten kunnen een beroep doen op dit fonds. Het
straatvolleybal zou hiervan mogelijk kunnen profiteren.
Peter had in eerste instantie gerekend met een Nevobo afdracht voor alle leden maar
vergat daarbij dat onze recreanten geen bondslid zijn zodat die post meevalt.
De zaalhuur valt wat lager uit nu we minder uren huren. Bij dit onderwerp wordt door
Klaas Willems gevraagd of we niet betaling aan Laco moeten opschorten omdat het
materiaal nog nooit zo slecht geweest is als nu. En er is nog steeds lekkage. Overige
aanwezigen zijn er ook wel klaar mee. Laco is herhaaldelijk benaderd maar doet
bijna niets. Peter vindt toch dat we eerst een gesprek moeten aangaan. Afgesproken
wordt dat Peter en Remco met Johan Dijkstra van Laco in gesprek gaan en daarbij
concrete verbeteringen moeten eisen. Als er dan nog niets gebeurt kunnen we
betalingen gaan uitstellen.
Contributie verhoging: Het bestuur vond op basis van eerdere cijfers dat contributie
verhoging met 1,- euro per lid per kwartaal nodig was om in de pas te blijven lopen.
Met de vermelde meevallers is dat wat minder noodzakelijk dan aanvankelijk
gedacht. Maar de aanwezigen vinden en kleine verhoging als indexering wel
verstandig. Dit voorkomt dat je later weer een forse inhaalslag moet gaan doen. De
vergadering gaat akkoord met een verhoging van 0,50 euro per kwartaal per lid wat
neerkomt op een jaarlijkse verhoging van 2,- euro per jaar. Ingaande 1 januari 2015.
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8. Presentatie positief coachen.
Syta doet de presentatie “Positief Coachen”. Hennie en Syta zijn de trekkers van dit
project. Ze laat zien hoe we hier mee zijn begonnen, hoe we er in de vereniging mee
om willen gaan en hoe we dat uitvoeren.
Alle trainers hebben inmiddels deelgenomen aan een cursus. Er gaat nog een
“Inspiratieavond” gepland worden waar alle leden en ouders welkom zijn.
9. Bestuurszaken.
Er is nog steeds de vacature van wedstrijdsecretaris binnen het bestuur. Remco
geeft aan dat de wedstrijdsecretaris niet perse als bestuurslid hoeft te functioneren
maar het ook als puur technische functie kan worden ingevuld. De wedstrijdsecretaris zorgt voor de wedstrijdformulieren, de controle en het insturen ervan,
regelt wedstrijdwijzigingen en maakt in samenwerking met Remco het
wedstrijdschema voor het nieuwe seizoen.
Remco deelt mee dat Tieme Jaap heeft aangegeven na het komende seizoen te
willen stoppen met me zijn bestuurstaak. We zoeken derhalve per seizoen
2015/2016 een nieuwe secretaris.
10. Website.
De website hebben we inmiddels in eigen beheer. Remco vraagt de leden om meer
bij te dragen met kopij. Vooral dan in de vorm van wedstrijdverslagen.
11. Trainers en coaches.
Remco somt de teams en de trainers seizoen 2014-2015 op:
Dames 1:
Klaas Willems (coach Jenny Waning)
Dames 2:
Klaas Willems / Remco Leistra (coach Astrid ter Veld)
Heren 1:
Erwin Smeman
Heren 2/SVW:
Geen
Heren 3:
Erwin Smeman
Meisjes A:
Remco Leistra
Mix B:
Wout Douwsma
Mix C:
Dirk Terpstra, Klaas Dermois en Ron Meijster
Mini’s (5 teams):
Marije Louwes, Miranda Venema, Gea Alberts, Jildau
Teerenstra, Ilja Brens en Anja Bouma. Hier is nog een groot
aantal meiden die wel willen maar door studie niet kunnen
trainen.
Sweitse Hut is momenteel even ingezet om nieuw ingestroomde
mini’s even apart te begeleiden tijdens hun eerste trainingen.
Recreanten:
Geen
Coach van de coaches is Klaas Willems
Syta schetst nog even het trainersprobleem bij de mini’s. Door studie zijn een flink
aantal bereid willigen niet in de gelegenheid om training te geven waardoor de
spoeling erg dun is.
Klaas Willems is nog steeds voorstander van 2x wekelijks trainen voor de mini’s
omdat ze bij 1x, vooral bij de overgang naar de C’s, toch niet ver genoeg zijn in hun
ontwikkeling. Syta zegt dat met het huidig aanbod van trainers dat heel moeilijk blijft.
Maar ze wil wel kijken of vanaf januari, in ieder geval de groep die doorstroomt naar
de C’s, ook kan trainen op de maandag. Of misschien op de vrijdag.
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12. Shirtsponsors en kleding.
Remco noemt de sponsors van dit moment:
Dames 1
Autobedrijf van der Heide
Dames 2
Bakkerij van der Molen
Heren 1
Fouragehandel de Vries
Heren 2
(Combinatieteam met SVW) Spits medicijnuitgifte Oosterwolde
Heren 3
SPS De Boer (shirts moeten nog geregeld)
Mini’s
Bouwbedrijf Pool
De contracten met Perdok afbouw en Brogera lopen eind 2014 af en worden niet
verlengd.
Klaas Willems vraagt of Waning Techniek en ICT, die op de broekjes van de dames
staat nog sponsort. Remco: Dat is niet het geval. Maar om nou de broekjes te
vervangen door broekjes zonder reclame is ook jammer van de kosten. Dat geldt ook
voor shirts met reclame erop van sponsors die gestopt zijn, Tenzij de sponsor de
shirts opeist, ze zijn strikt genomen van de sponsor.
Remco meldt verder dat er nog onderhandelingen lopen met nieuwe sponsors.
Anita Nicolaas adviseert het bestuur duidelijk(er) te zijn in de afspraken met
sponsors. Een voorbeeld is het goed vastleggen van de looptijd en de ingangsdatum.
13. Acties.
Geen bijzonderheden. De Grote Clubactie loopt op dit moment, we gaan in januari
a.s. weer de koekactie houden.
14. Rondvraag.
 Wout: Bidons graag voor de mix B en de meisjes A. Bestuur zegt toe, met of
zonder sponsor, dit te willen gaan regelen.
 Marije vraagt of het wedstrijdschema nog veranderd kan. Gaat dan vooral om
de wedstrijden van dames 1 en 2 die thuis samenvallen. Remco zegt dat dat
dit seizoen niet meer veranderd kan.
 Afke vraagt of de teams benaderd gaan worden voor de functie van
scheidsrechter. Remco zegt dat het wel in de bedoeling ligt dat de teams
gevraagd worden elk minimaal twee scheidsrechters te leveren.
 Loïs vraagt of de voor de thuiswedstrijden ingedeelde scheidsrechters of
tellers die niet op komen dagen hierop worden aangesproken. Het is erg
vervelend als je in de zaal bent en je wordt gevraagd om te tellen als het
ingeroosterde lid er niet is. Het lijkt Peter een goed idee dat de dienstdoende
zaalwacht diegene die wegblijft erop aanspreekt. Aldus wordt afgesproken.
 Wout vraagt om de trainers meer te ontzien bij het inroosteren voor tellen en
fluiten. Remco zegt toe hier de tweede seizoenshelft meer op te letten.
 Erwin vraagt of het digitaal wedstrijd formulier verplicht is of wordt. Remco
zegt dat dat nog niet aan de orde is. Vooral ook omdat veel hallen geen wifi
hebben. Verder heb je per wedstrijd een tablet of laptop nodig en tellers die er
mee om kunnen gaan.
 Erwin vraagt of er ook vanuit Scala contact is geweest over de volleybal
”lessen” die nu in kader van buitenschoolse activiteiten op de basisschool
worden gegeven. Syta zegt dat eerder Scala weleens gevraagd heeft naar
deelname aan zoiets maar dat we daar verder niks mee hebben gedaan. Over
de lessen die nu worden gegeven is geen contact geweest. Syta zal Ria
Voskamp van Scala contacten.
15. Sluiting.
Remco bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng, en sluit de vergadering.
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