NOTULEN SEIZOEN 2007-2008.
Verslag Algemene Ledenvergadering V.C. Bladel d.d. 30 oktober 2008 in de Ambiani.
1. Opening
Ben van Roosmalen opent om 20.08 uur de vergadering en heet de 20 aanwezige VC Bladel
leden van harte welkom. Hij meldt de afwezigheid van penningmeester Martien Heesterbeek
in verband met het overlijden van zijn vader.
Ben zit noodgedwongen de vergadering voor, omdat VC Bladel nog steeds zonder voorzitter
zit; ondanks inspanningen van het bestuur om deze vacature ingevuld te krijgen. Hij doet een
beroep op de aanwezigen om serieus mee te denken over invulling van deze vacature en
alvast mee te denken over de invulling van de vacature van penningmeester die na afloop
van dit seizoen ontstaat. Martien heeft namelijk te kennen gegeven dat dit zijn laatste jaar is
als bestuurslid/penningmeester.
Waar Ben blij mee is, is dat de technische commissie is uitgebreid met 2 nieuwe leden. Geen
overbodige luxe, omdat het hem als voorzitter van de TC dit seizoen erg zwaar is gevallen.
Deze commissie verzet een enorme hoeveelheid werk, wat straks bij de behandeling van het
jaarverslag van de TC nader aan de orde zal komen.
Wat evenals andere jaren, positief is verlopen, zijn de activiteiten die de diverse commissie
ontplooid hebben. Zonder uitzondering, alle succesvol. Hij bedankt hiervoor de vele
vrijwilligers die hiervoor in touw zijn geweest.
2. Notulen jaarvergadering 1 november 2007
De notulen worden door de secretaris in vogelvlucht doorgenomen en door de vergadering
goedgekeurd met de volgende aanpassingen. Onder 4 (verslag secretariaat) wordt KVP
voluit geschreven: Kempen Volleybal Plan. Onder 14 (rondvraag) wil Marjan van Laarhoven
iets weten over ouderparticipatie in plaats van hierover iets te vertellen.
3. Verslag technische commissie 2007-2008
Toine Jansen verstrekt een toelichting op het verslag van de technische commissie.
Het jeugdbeleid dat de afgelopen jaren is ingezet, begint zijn vruchten af te werpen.
De vereniging telt thans 3 (jeugdige) damesteams.
De TC heeft heel lang moeten zoeken naar een trainer voor heren 1. Op de valreep is hier
een geschikte kandidaat voor gevonden.
Ook het vinden van voldoende trainingsruimte blijft een probleem.
De TC heeft veel commentaar gekregen op de voorlopige teamindeling. Jammer dat deze
voor enkele dames aanleiding gaf om te vertrekken, waardoor de TC haar huiswerk opnieuw
kon doen. Het komende seizoen zal de TC zich nog meer laten leiden door het ingezette
jeugdbeleid, waarbij geselecteerd wordt op kwaliteit. Zo is voor de jeugd jongens gekozen
voor opsplitsing van de jongens over heren 2 en 3. Hierdoor krijgen de jongens meer
ontplooiingskansen dan het onderbrengen van de jeugd in een A team: (te)veel
niveauverschil, of een B team: (te)veel dispensatiespelers.
Martijn Heesterbeek stelt voor eerder met teams te communiceren, dit kan onduidelijkheid
en/of wrevel wegnemen. Zelf heeft hij ervaren dat de communicatie over de trainerswisseling
bij heren 1 niet goed is geweest. De TC neemt zich deze suggestie ter harte.
Ed Verhoeven wijst tot slot op het bestaan van de commissie van beroep (bemiddeling bij
mogelijke problemen/conflicten).
Wat verheugend is, aldus Toine, is de versterking van de TC met Anke Kuijpers en Chantal
van Laarhoven. Hiermee is de TC kwantitatief en kwalitatief op orde. De taakverdeling
binnen de TC moet nog gemaakt worden.

4. Verslag secretariaat 2007-2008
Ook Eric Janssen wijst op de vacature van voorzitter. Het afgelopen jaar zijn de
bestuursvergaderingen om toerbeurt geleid door een van de bestuursleden. Hij vindt het
jammer dat een jeugdig bestuurslid (in opleiding) is gaan volleyballen bij de buren, waardoor
haar plaats in het bestuur vacant is gekomen. Gelukkig heeft vrij kort hierna Christi van
Steensel deze vacature ingevuld.
Het wedstrijdsecretariaat heeft per 1 januari 2008 wijziging ondergaan: Anke Kuijpers heeft
het wedstrijdsecretariaat van Eric overgenomen en het gaat haar prima af. Anke gaat op
korte termijn over tot het aanwijzen van scheidsrechters en tellers via e mail. Zij roept de
leden op hierop alert te zijn.
Eric zal bij de damesteams 2 en 3 seniorenscheidsrechters gaan rekruteren. Een
(ongeschreven) regel is dat elke seniorenteam dat aan de competitie deelneemt in feite 2
scheidsrechters moet leveren. Degenen die willen gaan fluiten, hoeven niet meer op cursus.
VC Bladel beschikt in de persoon van Cor Antonis over een praktijkbeoordelaar die een zgn.
PVB (proeve van bekwaamheid) mag afnemen. Uit dames 1 heeft zich al aangemeld
Leandra Savonije.
5. Financieel verslag 2007-2008, inclusief verslag kascontrolecommissie
Het bestuur geeft een korte toelichting op de balans per 1 augustus 2007, het exploitatie
overzicht seizoen 2007-2008 en de balans per 1 augustus 2008. Het seizoen 2007-2008 is
met een batig saldo van € 1.624,84 afgesloten.
De werkelijke contributie is hoger uitgevallen, omdat we gegroeid zijn (van 175 naar 182).
De post opleidingen is vooraf niet begroot. Twee VC Bladelleden zijn op trainer A cursus
gegaan; een is bijna geslaagd, de ander is helaas vertrokken. Met haar zijn afspraken
gemaakt over terugbetaling van cursuskosten, waarbij het bestuur uitgaat van een zakelijke
benadering.
De inkomsten van de scheidsrechtersvergoedingen zijn door de Nevobo verrekend met de
Nevobokosten. Het komend seizoen zullen de inkomsten en uitgaven voor scheidsrechters
apart zichtbaar worden.
Het bestuur wijst op een telfout banksaldo’s: het bedrag van € 1.807,24 moet zijn € 1.407,24;
waardoor het eigen vermogen uitkomt op € 3.008,48.
De kascommissie, Harrie van Avendonk en Toine Janssen, heeft in huize van de
penningmeester de boekhouding doorgenomen en steekproefsgewijs (met name op
trainersvergoedingen) gecontroleerd. De boekhouding klopt tot op de cent. De kascommissie
stelt voor de penningmeester décharge te verlenen. De vergadering stemt hiermee in.
6. Verslagen overige commissies 2007-2008
Beachvolleybaltoernooi: Ed Verhoeven verstrekt een toelichting. Met name op de zondag
was de belangstelling overweldigend. Op zaterdagmorgen loopt het minibeachtoernooi
organisatorisch voortreffelijk, al kunnen er nog wat teams meer geplaatst worden. De
belangstelling voor de zaterdagmiddag neemt wat af, maar hier staat tegenover dat de
belangstelling voor het Beach Circuit Zuidoost toeneemt. Cor Antonis en Ed zijn al bij de
eerste Nevobo bijeenkomst voor het nieuwe beachseizoen geweest. Waarschijnlijk komt het
verschil tussen laag/hoog niveau te vervallen.
Het resultaat was dit jaar iets minder, wat te wijten was aan het minder mooi weer. Er is
minder omgezet. Desalniettemin hebben we een goeie beach gedraaid. Ed dankt de
sponsors voor hun onontbeerlijke bijdragen en de vele vrijwilligers voor de hulp die geboden
is bij de organisatie. Echter, verjonging zou welkom zijn. Hij roept de jeugd op om mee te
helpen. Jack Legeland vult aan dat ook op maandag, als het zand opgeruimd moet worden,
extra hulp welkom is.

Op de vraag of er volgend jaar voldoende ruimte over blijft op het marktplein als de oostzijde
van de Markt bebouwd gaat worden, wordt geantwoord dat de wethouder heeft toegezegd
dat het straatgedeelte voor het gemeentehuis afgesloten kan worden. Ook ligt er nog ruimte
voor de Rabobank.
Ben van Roosmalen deelt tot slot mede dat Ed en hij de kas van de beachcommissie
gecontroleerd hebben. Hij complimenteert Cor Antonis voor de wijze waarop Cor het geld
van de beach beheerd. De vergadering stemt in met het voorstel van Ben om Cor hiervoor
décharge te verlenen.
Grote Clubactie: Christi van Steensel deelt mede dat dit jaar er minder loten zijn verkocht
dan vorig jaar. De animo onder de meisjesteams om loten te verkopen neemt af. See Wijnen
doet de suggestie alle mini’s hierin te betrekken en te werken met eenmalige
bankafschrijving in plaats van contant geld.
Discussie vindt plaats over een verplichte afname van loten door de leden.
Het bestuur zal volgend jaar met een voorstel komen.
Sinterklaasviering: Vorig jaar heeft Marieke v.d. Heijden dit evenement georganiseerd met
behulp van jeugdige VC Bladelleden. Betty Wijnen heeft dit jaar een groep jeugdleden bereid
gevonden de Sinterklaasviering mee te organiseren. Zij doet een oproep voor “levendige”
Pieten. Sinterklaas zal zich persoonlijk inzetten voor het vinden van “levendige” knechten.
Wieleravondzesdaagse: Cor Antonis deelt mede dat dit evenement plaatsvindt van 8 tot en
met 13 januari 2009. Evenals het afgelopen jaar, zal ook dit jaar VC Bladel weer met de
bekende herenploeg deelnemen: Martijn Heesterbeek en Roel van Beers als renners en Cor
als coach. Hij roep de leden op tot het zoeken van sponsors en tot het bezoeken van dit
sportieve evenement.
Circulatie Mini Volleybaltoernooien: Wim Rombouts laat weten dat aan het 4-5-6 toernooi op
16 september 2007 in totaal 31 teams hebben deelgenomen en aan het 1-2-3 toernooi op 16
maart in totaal 46 teams. Beide toernooien zijn prima verlopen.
Minikamp: Marieke van der Heijden heeft het minikamp 2007 op een prima wijze
georganiseerd. De locatie (blokhut Bladel) was redelijk, het weer was prima en de
medewerking van de ouders uitstekend.
ODI-jeugdtoernooi: Jack Legeland laat weten dat VC Bladel het ODI-toernooi met 4 teams (3
meisjesteams en 1 jongensteam) heeft bezocht. De belangstelling hiervoor neemt toe.
Mannelijke begeleiding is er voldoende, hij pleit voor meer vrouwelijke begeleiding.
De brief die vooraf aan de ouders is gestuurd heeft een goede uitwerking gehad.
Seizoensafsluiting: De seizoensafsluiting vond plaats tijdens de laatste trainingsavond. Het
jeugdtoernooi verliep goed en was druk bezocht, evenals het seniorentoernooi. Als jeugdlid
van het afgelopen seizoen is gekozen Maarten Rethmeijer en als verenigingsvrouw Marieke
van der Heijden.
Nieuwjaarstoernooi: Het afgelopen jaar is er voor het eerst een nieuwjaars(borrel)toernooi
georganiseerd, wat zeker voor herhaling vatbaar is.
7. Pauze

8. Bestuursverkiezing
De aftredende bestuursleden Christi van Steensel en Eric Janssen stellen zich beide weer
herkiesbaar voor een bestuursperiode van twee jaar. Zij worden bij acclamatie herkozen.
Ben van Roosmalen roept de leden op om voor volgend jaar een nieuwe penningmeester te
zoeken en voor dit jaar een nieuwe voorzitter. Het mag niet gebeuren dat VC Bladel nog een
jaar zonder voorzitter zit. Hij roep de leden op te zoeken naar een representatief iemand voor
VC Bladel, iemand die het gezicht van VC Bladel is naar buiten toe. Iemand die ook hart
heeft voor PR en sponsoring. Hij vraagt de leden eventuele namen van kandidaten door te
spelen aan het bestuur.
9. Verkiezing kascommissie en commissie van beroep
In de kascommissie neemt Martijn Heesterbeek de plaats in van Toine Jansen, zodat de
kascommissie bestaat uit Harrie van Avendonk en Martijn Heesterbeek.
De commissie van beroep bestaat uit Mia Velthuijsen en Ed Verhoeven.
10. Begroting 2008-2009 + 11. Voorstel contributieverhoging.
Het bestuur verstrekt een toelichting op de begroting voor het seizoen 2008-2009.
De voorgestelde contributieverhoging is nodig in verband met het toetreden van onze mini’s
tot de Nevobo en de kosten gepaard met de extra (2e) trainingen. Daarnaast zijn de kosten
voor trainingen (trainers + accommodatie) hoger geraamd, omdat het seizoen langer duurt.
We zijn eerder begonnen en we gaan langer door.
De vergadering stemt in met de begroting 2008-2009 en de voorgestelde
contributieverhoging.
Cor Antonis wijst nog op het verschil tussen de geraamde contributie inkomsten 2007-2008
en de werkelijke contributie inkomsten opgenomen in de exploitatierekening 2007-2008.
12. Voorstel eigen bijdrage (shirt) nieuwe leden.
Het bestuur stelt de vergadering voor om voor nieuwe leden eenmalig een bijdrage te vragen
van 20 euro om hiermee een voorziening in het leven te roepen voor aanschaf nieuwe shirts.
Er ontstaat hierover een flinke discussie, wat uiteindelijk leidt tot de suggestie om een
commissie commerciële activiteiten in het leven te roepen. Het bestuur neemt deze
suggestie mee. Het voorstel van het bestuur om een eigen kledingbijdrage (in de vorm van
eenmalige inschrijfkosten) te vragen wordt in stemming gebracht. Van de 21aanwezige
leden, stemmen 2 leden tegen, zodat het voorstel van het bestuur is aangenomen.
Het bestuur zal zich nog buigen over de hoogte van het eenmalige inschrijfbedrag.
13. Eigen bijdragen trainingen.
Het bestuur stelt de vergadering aan de leden die buiten de trainingen van VC Bladel om,
extra trainingen krijgen (Nederlandse Volleybalschool, Rayontrainingen of
Kempenvolleybaltrainingen), een eigen bijdrage te vragen in de kosten.
Thans is het zo dat de club alle kosten voor haar rekening neemt. Het voorstel is om de helft
van deze extra trainingskosten, tot maximaal 150 euro, voor rekening van de club te nemen
en de overige kosten ter verhalen op de (ouders van de) leden.
De vergadering stemt hiermee in.
14. Activiteiten 2008-2009.
Alle activiteiten waarvan de datum bekend is, staan op de website van VC Bladel vermeld.
Betty Wijnen deelt mede dat het minikamp weer in het eerste weekeinde van oktober wordt
gehouden, dit was het enige vrije weekeinde in die periode. Het is jammer dat het in een
speelweekeinde is, maar daar staat tegenover dat het een geweldige, minder dure, locatie is.

15. Rondvraag
Martijn Heesterbeek vraagt naar de status van de nieuwe sporthal. Ben van Roosmalen
antwoordt hierop dat hij hoopt dat vanavond de gemeenteraad hierover iets over zegt tijdens
de behandeling van de gemeentebegroting voor volgend jaar. Hij weet dat zowel de
gemeente als het Pius X College ramingen heeft over de stichtingskosten van een nieuwe
sporthal. Deze ramingen moeten nog worden doorgerekend.
Ed Verhoeven doet de suggestie om in de feestelijke decembermaand richting sponsors een
bedankje uit te laten gaan; dit kweekt goodwill. De vergadering stemt hiermee in. Omdat de
meeste sponsors verbonden zijn aan het beachgebeuren, zal de beachcommissie deze taak
op zich nemen.
See Wijnen doet de suggestie om voor het ODI jeugdtoernooi centraal boodschappen te
doen en hiervoor een eigen bijdrage per deelnemer te vragen. Suggestie wordt
overgenomen.
Cor Antonis bedankt het bestuur en de commissies voor de energie en tijd die zij het
afgelopen jaar besteed hebben aan VC Bladel.
16. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit Ben van Roosmalen, onder dankzegging voor ieders
inbreng, om 22.30 uur de vergadering en nodigt ieder nog uit voor een drankje.

