Verslag van de Algemene/Bijzondere Ledenvergadering van
14 september 2016
Aanwezig: Michel Leppink, Ronald van Puijenbroek, Armand Dohmen, Joyce Berger,
Leo Poell, Henk Slaghekke, Michel Migchielsen, Arnold Boon, Jos Peters, Tim Rozeboom,
M. Rozeboom-Wolters, Paulien Keppels-van de Jest, Geertje Mollenhorst, Johnny
Wiersma, Peter Jan van Tuil, Jesper Pots, Julia Post, Jop ten Wolde, Annelies Snels en
Norbert de Beer.
Bericht van verhindering ontvangen van: Henk Dost, Nico en Dicky Schiltmans, Jacqueline Dalhuijsen, Roëlle Emmerich, overige leden van Heren 1, Dames 2 en Jongens A.
1.

Opening en vaststelling agenda

Norbert de Beer heet de aanwezigen welkom en opent de Algemene Ledenvergadering.
Hij constateert, dat er onvoldoende leden aanwezig zijn on een Algemene
ledenvergadering te houden en sluit de Algemene Ledenvergadering. Vervolgens opent
hij de Bijzondere Ledenvergadering en vraagt of er nog punten aan de agenda moeten
worden toegevoegd.
De heer Rozeboom stelt voor het onderwerp “Omgang jeugd in relatie tot het
beleidsplan” toe te voegen. Aldus wordt besloten.
2.

Mededelingen

2.a.

Bestuur

Namens het bestuur zijn er verder geen mededelingen.
2.b.

Jeugdcommissie

Joyce Berger meldt namens de Jeugdcommissie dat er nog steeds gezocht wordt naar
trainers voor bepaalde jeugdteams.
Verder wijst zij op de vacatures die zijn ontstaan in de Jeugdcommissie en op het belang
deze commissie te versterken.
2.c.

Afscheid Leo Poell

Norbert de Beer memoreert, dan Leo Poell vele jaren enorm veel werk heeft verzet als lid
van de jeugdcommissie, speciaal belast met de zaken rond de Mini’s. Hij is met de
meeste taken gestopt, maar zal nog wel de zaken rond de CMV-competitie blijven doen.
Het bestuur is verheugd over het feit, dat in de persoon van Ronald van Puijenbroek een
goede opvolger is gevonden.
Het bestuur heeft naar aanleiding van de verdiensten van Leo besloten om de Ledenvergadering voor te stellen Leo te benoemen tot Erelid. Norbert stelt vast dat de aanwezigen hier volledig mee in kunnen stemmen. Vervolgens bedankt hij Leo voor zijn inzet
en speldt hem het speciale speldje op. Hij overhandigt hem ook nog een bos bloemen.
3.

Vaststelling van het verslag van de BLV d.d. 16-9-2015

Het verslag van de vorige ledenvergadering wordt paginagewijs doorgelopen en geeft
geen aanleiding tot vragen of opmerkingen, zodat het kan worden vastgesteld.
4.

Mutaties Bestuur en vacatures

* Benoeming Marc de Jong tot bestuurslid
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Marc de Jong heeft zich bereid verklaard om het bestuur weer te komen versterken. Het
bestuur stelt de ledenvergadering voor hem tot bestuurslid te benoemen.
Norbert stelt vast dat de aanwezigen hiertoe besluiten.
* Lijst met vacatures
Zoals blijkt uit de lijst die is uitgedeeld is er nog steeds een groot aantal kaderfuncties
vacant, als gevolg waarvan veel werk op de schouders van enkelen rusten. Met name
voor de structurele taken is het moeilijk mensen bereid te vinden om die op zich te
nemen.
Het is een plezierig gegeven, dat Johnny Wiersma zich heeft gemeld om een taak op zich
te nemen.
Norbert doet een dringende oproep aan de leden om mee te helpen de lijst met
vacatures kleiner te maken.
5.

Financiën

* Verslag Kascontrolecommissie
Jesper Pots deelt namens de kascontrolecommissie mee, dat de boeken van Arnold Boon
zijn gecontroleerd en dat alles prima in orde is bevonden. De administratie zag er nog
beter uit dan vorig jaar. Er is een punt, dat nog aandacht behoeft bij de controle van de
financiële administratie van het nieuwe boekjaar. Dit betreft een voorschot bij de kosten
van het beachterrein, hetgeen in het nieuwe boekjaar verantwoord wordt.
Jesper constateert, dat kan worden voorgesteld om de penningmeester te dechargeren.
Norbert stelt vast dat de aanwezigen hiertoe besluiten.
* Financieel verslag 2015-2016
Arnold Boon geeft aan de hand van een presentatie een beeld van de stand van zaken
van het afgelopen boekjaar. Hij constateert, dat alle schulden nu zijn afgelost en dat het
resultaat zelfs een positief saldo heeft opgeleverd, waardoor de financiële situatie van de
vereniging nu als gezond kan worden bestempeld.
Hij licht de afzonderlijke cijfers toe en beantwoordt de vragen van de leden daarover.
O.a. loopt het subsidie van de gemeente wat terug als gevolg van de terugloop van het
aantal leden. Bovendien past de gemeente een kortingspercentage toe op basis van de
plek binnen de gemeente waar de leden wonen. Bepaalde wijken in Enschede leveren
een hogere score op dan andere wijken.
Verder is de inkomst uit de ledenbijdragen conservatief geraamd. Doordat er meer leden
in de loop van het jaar zijn ingestroomd is de uitkomst op deze post hoger dan de
raming.
Het bedrag voor vergoeding van de trainers is lager dan vorig jaar.
Joyce Berger merkt op, dat het niet nodig is op dit punt te voorzichtig te zijn.
* Balans per 31 juli 2015
Als gevolg van de statutenwijziging is het boekjaar beëindigd op 31 juli in plaats van op
31 augustus.
Arnold geeft een toelichting op de verschillende balansposten en beantwoordt de vragen
van de leden daarover.
Ter sprake komt of bepaalde zaken die eigendom van de vereniging zijn, zoals
gesponsorde kleding en ballen niet als bezit op de balans moeten worden gewaardeerd.
Marc de Jong merkt op, dat deze kleding in feite in één jaar betaald wordt door de
sponsor.
Arnold geeft aan, dat de ballen in feite ook goed in één jaar kunnen worden
afgeschreven.
Vervolgens besluit de vergadering desgevraagd om de jaarrekening goed te keuren.
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* Begroting 2016-2017
Arnold geeft een toelichting op de cijfers van de begroting voor het nieuwe jaar. O.a. is
het bedrag voor de vergoedingen aan trainers iets verhoogd.
Jesper Pots signaleert, dat hij nog niet is geïnformeerd over de vergoeding die hij dit jaar
krijgt. Hij vindt dat dit al lang geregeld had moeten zijn.
Norbert zegt toe dit met Henk Dost te zullen opnemen, zodat een en ander op korte
termijn kan worden geregeld.
Joyce Berger pleit voor een eenduidig en helder systeem voor de betalingen van de
vergoedingen aan de trainers.
Arnold merkt op, dat daar aan gewerkt wordt, waarbij ook gekeken wordt naar hoe
andere verenigingen hiermee omgaan. Hij zal zich ervoor inzetten, dat dit volgend jaar
eerder geregeld wordt.
Norbert attendeert nog op het vele werk dat bestuur en staf in hun kleine samenstelling
moeten verrichten, waardoor het niet altijd lukt zaken voor elkaar te krijgen op een
moment dat dat gewenst is.
Op de vraag naar de lage inkomst uit sponsoring verduidelijkt Arnold, dat de meeste
contracten zijn afgelopen en dat er nog maar beperkt nieuwe contracten in de pijplijn
zitten. Er vindt op dit moment overigens overleg plaats met een nieuwe sponsor.
Vanuit de vergadering komt de suggestie om kleding die niet meer gebruikt wordt te
schenken, b.v. naar het buitenland.
Verder wordt erop geattendeerd, dat er tijdig met acties als de Grote Club Actie moet
worden begonnen.
Arnold is het hier zeer mee eens, maar wijst op de noodzaak dat daarvoor veel leden
mee moeten werken om de loten te verkopen. Hij roept de aanwezigen op om zich
daarvoor op te geven.
Hij signaleert verder, dat de medewerking van sommige trainers beter zou kunnen.
Jesper Pots doet het voorstel om in de overeenkomst met de trainers een verplichting op
te nemen om te zorgen voor medewerking van de teamleden aan dit soort acties.
Arnold bevestigt, dat in de post inkomsten beachveld de opbrengsten van de verhuur en
toernooien zijn opgenomen.
Vervolgens wordt geconstateerd, dat de vergadering instemt met de voorgelegde
begroting.
* Vaststelling ledenbijdragen 2016-2017
Norbert constateert, dat het overzicht van de ledenbijdragen gelijk is aan het overzicht
dat vorig jaar door de ledenvergadering is goedgekeurd.
Op zijn vraag of de leden kunnen instemmen met de bijdragen wordt bevestigend
gereageerd, zodat zij zijn goedgekeurd.
5.

Terugblik op het jaar 2015-2016 en vooruitblik op het jaar 20162017

Norbert verwijst voor de terugblik op het jaar 2015-2016 naar het verslagje dat ter
vergadering is uitgedeeld.
Joyce Berger vult aan, dat Meisjes A1 in de tweede helft van het seizoen kampioen is
geworden.
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Wat betreft de vooruitblik op het nieuwe jaar wordt naar voren gebracht, dat het steeds
moeilijker wordt om trainers te vinden voor de teams.
Het plannen van de trainingen wordt ook steeds ingewikkelder in verband met de
verschillende verplichtingen van trainers die zelf ook trainen en de beschikbaarheid van
zalen.
Er wordt op geattendeerd, dat bij stageplekken begeleiding nodig is, waarvoor ook weer
mensen gevonden moeten worden.

6. Omgang Jeugd in relatie tot het Beleidsplan
De heer Rozeboom geeft uiting aan zijn ontevredenheid over de wijze waarop met een
aantal jongens is omgegaan. Zijn zoon moest na de vakantie naar een ander team, t.w.
JA1. Naar zijn mening was het leeftijdsverschil binnen het team daardoor veel te groot.
Hij kan dit niet rijmen met de uitspraken in het Beleidsplan, waar staat, dat de jeugd de
toekomst heeft en het belangrijk is om plezier te hebben.
Norbert memoreert, dat ook een andere ouder, de moeder van Daan van Emmerich, een
uitvoerige e-mail heeft gestuurd waarin op deze problematiek wordt ingegaan en waar
vergelijkbare klachten zijn geventileerd.
Marc de Jong wijst erop, dat het huidige beleidsplan dit jaar afloopt en dat hij bezig is
met het opstellen van een nieuw beleidsplan.
Hij merkt op dat de genoemde uitgangspunten in principe goed zijn, maar dat er dan wel
voldoende jongens per leeftijdscategorie moeten zijn om die uitgangspunten ook in de
praktijk te realiseren. De vereniging ontkomt er soms niet aan om met bepaalde jongens
te schuiven, om de verschillende teams toch voldoende en evenwichtig te vullen.
Daarnaast speelt een ander probleem, dat er een verschil is in benadering t.a.v. de
teams die van het Bonhoeffer College afkomstig zijn en de andere jongensteams van de
vereniging.
Joyce Berger vult aan, dat het A-team er niet in is geslaagd om in de Topklasse te
komen.
Nu is ervoor gekozen om het A-team op te geven en de jongens in de B-teams in te
delen.
Het is een taak van de trainers om een en ander goed uit te leggen.
Norbert meldt dat er is afgesproken om een gesprek te arrangeren met de mensen die op
het Bonhoeffer College de zaken regelen om te komen tot een betere afstemming binnen
de vereniging.
Joyce geeft aan, dat sinds Arjan Heupers actief is geworden er meer openingen zijn.
Afgesproken wordt de resultaten van het overleg te communiceren met de ouders van de
jeugdleden.
7. Rondvraag
Johnny Wiersma vraagt of er weer een trainingssessie voor de trainers van jeugdteams
kan worden georganiseerd.
Jesper Pots sluit hierbij aan door op te merken, dat de mensen die VT3 hebben gehaald
wel iets terug willen doen in de vorm van kennisoverdracht naar jonge trainers.
Norbert zal het signaal overbrengen aan Henk Dost. Mogelijk kan Bart Dost een
dergelijke trainingssessie verzorgen.
8. Sluiting
Vervolgens sluit hij de vergadering (21.55 uur).

4

