Notulen Algemene ledenvergadering VC Bladel 4-11-2021

1. Opening:
Secretaris Marc van der Velden opent de vergadering.
Hij geeft aan dat de notulen van de vorige vergadering ter beschikking zijn gesteld en vraagt
of hier nog opmerkingen over zijn. Deze zijn er niet waarmee de notulen worden goedgekeurd.
Hij vervolgt met een overzicht van de samenstelling van het bestuur. Al jaren geleden is
Ruud van Beek afgetreden als voorzitter. Er is nog steeds geen opvolger gevonden.
Daarna blikt hij terug op het afgelopen seizoen. Geen of nauwelijks trainingen, competitie,
toernooien, activiteiten en feesten. Toch zijn we niet bij de pakken neer gaan zitten:
Er zijn buitentrainingen op de velden van Pius X verzorgd en beachvelden op het
parkeerterrein van Bladella aangelegd.
We zijn bijzonder trots op de vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt. We zetten hierbij
een tweetal nog even in het bijzonder in het zonnetje: Pieter Weijs en Jack Legeland.
Het ledenaantal is verder gedaald vanwege de coronacrisis, met name bij de Nevoboteams.
Als gevolg hiervan is er 1 damesteam en 2 jeugdteams minder. De afname van het aantal
mini’s heeft zich niet hersteld. Het is belangrijk om de club weer van onderuit op te bouwen,
zodat de continuïteit gewaarborgd blijft.
We gaan ook meepraten over een permanente aanleg van beachvelden in het plan Egyptische Poort. We zitten aan tafel met meerdere verenigingen om hieraan invulling te geven.
Op 11 november is hiervan de volgende sessie. Er wordt door ons ingezet op twee
beachvelden.
2. Technische Commissie:
TC Voorzitter Hans van Doorn neemt het woord.
Terugblik seizoen 2020 – 2021:
Vele evenementen zijn georganiseerd ondanks Corona. De trainingen zijn waar mogelijk
gehouden met diverse onderbrekingen en aanpassingen.
Een positief effect van de crisis is dat er vele creatieve ideeën geboren zijn,
(Pius-X en beachveld bij Bladella) en de samenwerking met andere verenigingen.
Een negatief effect: 39 spelers kwijt geraakt waaronder veel ‘jeugd’ spelers, er zijn 3 Nevobo
teams minder gestart dan vorig jaar, en er zijn spelers weg die ook training gaven.
Vooruitblik seizoen 2021-2022:
Het nieuwe seizoen is goed gestart, vele teams trainen of hebben de mogelijkheid tot 2 keer
trainen. Iedereen heeft nu een trainer, waarbij soms 2 teams dezelfde trainers hebben.
Corona heeft tot nu toe nog geen roet in het eten gegooid, maar dit wordt spannend in de
komende weken / maanden. De kosten worden relatief hoger doordat we minder leden hebben waaronder we deze kunnen verdelen. De herenteams hebben vele blessures in combi-
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natie met kleinere teams; Nevobo heeft hierdoor ingestemd om enkele spelers mee te laten
doen met meerdere teams.

Aandachtspunten TC:
Trainers en coach : Het is zeer lastig om genoeg trainers / coaches te hebben en in te
plannen mbt trainingen en wedstrijden.
Senioren teams : De heren- en damesteams zijn dun bezet; de aanvoer/ werving van nieuw
bloed is hierbij nodig.
Jeugd teams : Werving nodig van onderaf, startend bij de mini’s.
Samenstelling TC : Hans van Doorn en Pieter Weijs hebben aangegeven te willen stoppen
als Voorzitter TC respectievelijk TC lid Dameslijn.
Ten slotte:
• Jeugdlid van het Jaar is Meike Donkers geworden: Na een zware periode en nog
steeds bezig met herstel, zet Meike zich altijd in om te kunnen volleyballen.
 In plaats van Lid van het Jaar ditmaal ‘Groep van het Jaar’: Er is veel op ze af gekomen en er zijn bergen werk verzet. De hele TC wordt naar voren geroepen en krijgt
een attentie.
 Marjan van Laarhoven stopt als organisator van de Grote Clubactie.
3. Commissie Commerciële Zaken:
We hebben nog maar voor heren 1, heren 3 en dames 1 sponsoren en Moeskops als donateur. Het loopt terug en vanuit bestuur is besloten om deze taak binnen de beachcommissie
onder te brengen, waarbij het de voorkeur heeft dat 1 iemand deze kar gaat trekken.
Behalve sponsorinkomsten halen we ook geld binnen via de Grote Clubactie en Rabobank.
Dit jaar is er een nieuwe (eenmalige ?) actie bijgekomen: De Jumbo ballenactie.
Rogier Wijnen merkt dat in zijn buurt er niemand van de Grote Clubactie is geweest. Heeft te
maken met aantallen en lokale spreiding van mini’s.
Marc van der Velden geeft opnieuw aan dat de organisatie van deze actie vacant is.
4. Begroting / financiën:
Kees van Overdijk neemt het woord over als penningmeester en doet verslag van de financiele situatie van de club.
Inkomsten
Contributie: Overheveling van 30% contributie vanuit vorig seizoen, de eerste termijn 70 % is
geïncasseerd, de tweede helft niet.
Subsidie Gemeente: Deze hangt o.a. af van jeugdleden en totale beschikbare pot gemeente.
Beach (omschrijving nog aanpassen): Dit is de bijdrage voorschot vorig seizoen met daarbij
het gehele batig saldo per datum einde stichting + jaarmutaties.
Sponsoring: Conform begroting maar het zijn allemaal aflopende contracten.
Buitenvolleybal: Dit is de Albert Heijn bijdrage voor de aanleg van het beachveld.
Bijzondere baten: Zijnde een afboeking van een openstaande factuur die niet meer wordt
opgeëist.
Uitgaven
Nevobo bijdrage : Lager dan begroot, inclusief een teruggave van Nevobo ter compensatie
van gemiste competitie.
Vrijwilligersvergoedingen: Deze loopt synchroon met stoppen wedstrijden/trainingen.
Zaalhuur : Ondanks reservering zaaluren heeft de gemeente alleen de benutte uren in rekening gebracht.
Activiteiten: Inclusief kosten beachveld bij Bladella.
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Bestuurskosten: Dit zijn niet de kosten van het bestuur, maar onder anderen abonnementen
en attenties voor de leden.
Een en ander resulteert in een batig saldo van bijna € 19.000

Balans
Het resultaat is toegevoegd aan het Eigen vermogen. Totaal bedraagt deze nu bijna €
49.000.
De bankrekening van de Beach commissie is toegevoegd.
Al met al dus een positieve afsluiting van een sportief negatief verlopen jaar.
De kascommissie (Lieke van Gompel en Mark Mariën) heeft op 12 oktober 2021
de administratie gecontroleerd. Mark Mariën doet verslag en verleent namens de leden het
bestuur décharge. Lieke van Gompel geeft haar plaats over aan Rick van Beek die voor een
termijn van twee jaar zal toetreden tot de kascommissie.
Begroting 2021-2022
Er valt al meteen op dat er een verlies is begroot van ruim € 8.500.
Inkomsten
Contributie: Conform berekening Hans van Doorn en Marc van der Velden aan de hand van
het aantal leden.
Subsidie Gemeente: Lager ingeschat in verband met de verdere afname van jeugdleden.
Beach: Dit is een voorzichtige inschatting bij het doorgaan van het toernooi (is maar de
vraag).
Sponsoring: Deze is nog gelijk aan vorig seizoen.
Buitenvolleybal: Dit is de Albert Heijn bijdrage van afgelopen seizoen voor de beachvelden.
Deze is opnieuw voorzien omdat het plan is om de velden opnieuw aan te leggen.
Clubactie/Clubkas: Deze is begroot in lijn met vorig jaar.
Uitgaven
Nevobo bijdrage: Deze is ook volgens berekening van Hans van Doorn en Marc van der
Velden.
Vrijwilligersvergoedingen: Punt van zorg blijft dat het onevenredig hoog blijft ten opzichte van
inkomsten, we moeten toe naar een gezondere verhouding.
Zaalhuur: Dit is door nieuwe teamindelingen en vervallen wedstrijduren lager uitgevallen.
Activiteiten: Deze is inclusief een stelpost voor kosten beachveld Bladella.
We moeten kritisch kijken naar de knoppen waar we aan kunnen draaien (contributie, vrijwilligersvergoedingen, zaaluren) om toe te werken naar een sluitende begroting.
Eric Janssen vindt dat er ook geïnvesteerd moet worden in scheidsrechters om zaalwachten
te ontlasten. Kees van Overdijk verwijst hiervoor naar komend voorstel voor besluitvorming.
Moniek Wijnen vraagt naar Sponsorkliks. Dit geeft te weinig rendement om te worden opgenomen in de begroting.
Eric Janssen geeft aan dat de materialen te snel worden afgeschreven. Kees van Overdijk
zal dit opnieuw gaan bezien.
Lian van de Put vraagt zich af of kascommissie Beach nog moet. Formeel is dit niet nodig
maar gezien de omvang van deze post op de begroting is dit goed om te combineren, zodat
de penningmeester van de Beachcommissie ook bij kascontrole aanwezig is.
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5. Verkiezingen/vacatures:
Bestuur
De functie van voorzitter is nog steeds een vacature.
De 2 jarige termijn van Kees van Overdijk als penningmeester loopt af en hij stelt zich weer
verkiesbaar voor de komende 2 jaar. Hij wordt door de leden opnieuw benoemd.
Hans van Doorn heeft aangegeven te willen stoppen in verband met tijdgebrek. Hij blijft aan
totdat een opvolger is gevonden.
Ook Tamara van Beek heeft te kennen gegeven te willen stoppen met haar taak van ledenadministratie. Voor deze functie zijn gesprekken gaande maar we weten nog niet wat dat op
gaat leveren.
Ben van Roosmalen doet een dringende oproep dat het geen 5 voor 12 maar zelfs 1 voor 12
is en dat het niet zo kan zijn dat een club van deze omvang maar met 3 bestuursleden door
moet draaien.
Peter van Avendonk vraagt of de ledenadministratie verplicht is om in bestuur te zitten. Dat is
niet zo. Peter meldt dat zijn vrouw Sonja zich beschikbaar wil stellen voor de ledenadministratie als de eerste optie niet doorgaat.
Rogier Wijnen geeft aan dat hij de rol van TC voorzitter op zich wil nemen/over wil nadenken
als op 1 januari nog steeds geen vervanger is gevonden.
Moniek Wijnen wil graag meer doen voor club maar wil graag weten wat eea precies inhoudt.
Thom Spooren geeft aan om voor de vacatures een oproep te plaatsen op een trainingsavond. Goed idee, maar om praktische redenen hebben we dit nog niet kunnen uitvoeren.
Ook mogelijk ouders van jeugdleden benaderen.
Toine Jansen geeft aan ook het Kerstballen toernooi voor deze oproep aan te grijpen om een
andere groep aan te boren dan de standaard aanwezigen tijdens de ALV.
Ben van Roosmalen geeft aan dat er idealiter een verdeling jong/oud en man/vrouw moet
zijn waarmee je een andere dynamiek in vergaderingen krijgt.
Andreea Mentrop geeft ook aan mee te willen helpen met hand- en spandiensten.
Commissie van beroep/ vertrouwenspersoon:
Toine Jansen neemt het woord en geeft aan dat er geen meldingen zijn ontvangen vooral
doordat er nauwelijks activiteit is geweest. Hij heeft aangegeven te willen stoppen en ontvangt als dank voor zijn jarenlange beschikbaarheid een attentie. Nico Ojevaar geeft aan
deze rol op zich te willen nemen.

6. Aktiviteiten:
Sinterklaasviering op 25 november 2020
29 mini’s hebben het filmpje bekeken waarna ze de cadeautjes in de hal hebben uitgepakt.
Afsluitingstoernooi op 17 en 18 juli 2021.
8 seniorenteams en 4 jeugdteams hebben meegedaan aan het afsluitingstoernooi.
Op zondagochtend is er, onder leiding van Chantal, een mini toernooi gehouden.
Minikamp 17, 18 en 19 september 2021.
19 mini’s hebben deelgenomen.
De activiteit is uitermate goed verlopen met dank aan de organisatie onder leiding van
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dames recreanten 4.
Komende activiteiten.
 Woensdag 1 december Sinterklaas.
 Woensdag 22 december kerstballentoernooi.
 Ergens in mei jeugdactiviteit.

7. Beach commissie/ Stichting Volleybal Evenementen:
Mark Mariën neemt het woord
Er is in 2021 geen Beachtoernooi geweest ivm Corona. Ook bij de Beachcommissie zijn ze
op zoek naar een voorzitter. Peter van Avendonk stopt als secretaris na 2021 en Ben van
Roosmalen gaat ook afbouwen.
We hebben een brief van de belastingdienst gehad voor herbeoordeling en eventuele naheffing met betrekking tot BTW-plicht. Gelukkig zijn we hier onderuit gekomen maar hebben
daarna besloten om de stichting op te heffen en verder te gaan als commissie onder de vereniging VC Bladel.
Financiën beachcommissie:
 Er is geen omzet doordat er geen Beachtoernooi is geweest.
 Door spaarkasactie bij de AH en Rabobank actie zijn er wat inkomsten geweest.
 Na ontbinding gaat het geld wat nog op de bank staat naar de vereniging en kan de
commissie van daaruit weer verder.
Toine Janssen geeft aan dat het een goed idee zou zijn om de beachvelden te gebruiken om
jeugdleden te werven.
Het Beachtoernooi 2022 is nog een vraagteken. In januari gaan we weer een eerste vergadering doen.
8. Besluitvorming
Contributie
Al jaren is de inflatie niet toegepast omdat deze te laag was. Nu de prijzen weer stijgen is het
voorstel om deze weer structureel jaarlijks te verhogen met het inflatiecijfer. Voor het seizoen
2021-2022 is deze vastgesteld op 2 %. Dit voorstel wordt aangenomen.
Verplichte spelregeltoets voor Nevobo leden van 18+
Marc van der Velden brengt in stemming om de spelregelkennis voor 18+ Nevobo leden verplicht te laten toetsen door Nevobo. Bijkomend effect is dat ze dan tot de derde klasse en de
jeugd mogen fluiten.
Tineke de Beijer vraagt of dit ook beschikbaar is voor recreanten. Antwoord: de stof in principe wel maar voor het afleggen van de toets is een Nevobo lidnummer nodig.
We proberen de stof en toetsen te kopiëren om deze toch ter beschikking te kunnen stellen.
Deze kennis is ook een goed idee voor de jeugd, maar voor hen is het niet verplicht.
Dit voorstel wordt aangenomen.
Anke Kuijpers geeft aan dat na afleggen van de toets er nog tijdelijk begeleiding nodig is bij
de eerste wedstrijden die gefloten worden.
Pieter Weijs vraagt of dit certificaat verloopt. Dat is niet zo.
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9. Rondvraag:
Eric Janssen: Hoe moeten we handen en voeten geven aan de verplichte controle van de
QR code?
Marc van der Velden geeft aan dat lastig is; het bestuur is hierdoor ook overvallen en dat
daar voor de eerstkomende wedstrijd nog geen oplossing voor is. Geldt overigens ook voor
trainingsavonden. Het bestuur gaat hier verder actie op ondernemen.
Pieter Weijs maakt zich zorgen dat als gevolg hiervan teams met leden die niet getest zijn
zich terug kunnen trekken uit competities.
Toine Jansen vraagt zich af wat te doen bij discussies als we geen toegang mogen geven.
Informatie hierover zal later volgen.
Rogier Wijnen geeft aan dat het verstandig is deze toegangscontrole te communiceren aan
bezoekende verenigingen.
Colinda Smits stelt voor om voor eigen leden de uitkomst eenmalig vast te leggen. Dit is echter niet werkbaar en niet toegestaan.
Nico Ojevaar stelt voor om de website beter bij te houden / opschonen oudere berichten en
teamfoto’s actualiseren.
Tineke de Beijer geeft aan dat Emma de Beijer te kennen heeft gegeven de organisatie van
de Grote Clubactie te zullen overnemen van Marjan van Laarhoven.
Jack Legeland maakt zich zorgen over de ontwikkelingen op lange termijn en of
samenwerking/fusie met andere verenigingen geen optie is.
Hans van Doorn geeft aan dat er met Pegasus op hun initiatief een geheel vrijblijvend gesprek gepand. Uitgangspunt is het behouden van onze zelfstandigheid, maar wel openstaan
voor gesprekken. Er is nog geen noodzaak om korte-termijn problemen (waaronder teambezetting) op te lossen maar misschien daarmee weer andere problemen hiermee weer te veroorzaken bijvoorbeeld door afstandsprobleem of zich niet thuis voelen in andere omgeving.
Rogier Wijnen bedankt namens alle leden het bestuur voor hun inzet het afgelopen jaar.
10. Sluiting
Marc van der Velden bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en biedt de aanwezigen een
consumptie aan. Hiermee wordt de vergadering afgesloten.
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