
Algemene ledenvergadering 6 oktober 2020 

1. Opening 
De voorzitter heet alle deelnemers welkom en een speciaal welkom voor de Ereleden: 
Ben Evers, Gerard Leeuwdrent en Renata van Heck. 
Henk van de Hoeff, Arie Visser en Agaath Doornebal hebben zich afwezig gemeld. 
 
De voorzitter kijkt terug op een bijzonder jaar; welke plotseling halverwege maart 
werd afgebroken. We zijn blij dat we nu weer kunnen trainen en wedstrijden kunnen 
spelen. Het bestuur, TC en Minne hebben de huidige corona regels opgesteld, dat 
goed verloopt. Het jubileum van SVC heeft afgelopen jaar nog plaatsgevonden, Harry, 
Cees en Henk bedankt voor de organisatie hiervan. Gelukkig neemt Minne de SVC 
over.  
 
Oud lid Janny van Wely is overleden.  

 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 

We hebben twee ingekomen stukken: 
- Verslag Commissie van Beroep binnen gekomen punt 13. 
- Kascommissie punt 7. 

 
3. Verslag jaarvergadering d.d. 23 oktober 2019. 

- Alle verslagen zijn ongewijzigd goed gekeurd. 
- We zijn gedechargeerd.  
- Er wordt gekeken of de club van 100 nog opgepakt kan worden.  
- De verdwenen pionnen zijn terug gevonden.  

 
4. Jaarverslag secretaris 

Het verslag wordt voorgelezen door de voorzitter.  
Er zijn geen vragen over het jaarverslag. 
 

5. Jaarverslag ledenadministratie 
Per 14 september telde onze vereniging, 167 leden.   
Er zijn een aantal leden afgemeld door ‘corona’. Daarnaast nemen er nog veel leden 
halverwege het seizoen afscheid. Momenteel zijn er veel nieuwe mini leden welke 
instromen.  
 

6. Jaarverslag penningmeester 
De balans wordt gepresenteerd.  

 
We hebben een positief saldo behaald voor het jaar 2019-2020. Door het ‘aparte’ jaar 
is er een ander resultaat behaald dan normaal. De huur is per maart 2020 gestopt, 
tevens zijn de trainerskosten per maart gestopt. De Nevobo contributie was al geïnt 
en daarnaast is er in april nog een contributieronde geweest.  
 
Er is al een extra reserve op de balans gemaakt onder Egalisatiereserve contributies. 

 
De afrekening van de SVC staat altijd buiten de normale balans. 
Het financieel jaarverslag van het SVC wordt gepresenteerd. 
 

7. Verslag kascommissie 
Het verslag wordt voorgelezen door de voorzitter. De voorzitter bedankt de 
kascommissie die het verslag heeft gemaakt. 

 
8. Jaarverslag redactie Volley Varia 

Nienke is gestopt met de redactie, Beryl Osnabrugge heeft het overgenomen van 
haar. De eerste Volley Varia zal einde van de maand gepresenteerd worden. 
De voorzitter bedankt Nienke voor het maken van de Volley Varia. 
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9. Jaarverslag materiaalbeheerder 
De materiaalbeheerder heeft een overzicht gemaakt betreft het materiaal.  
Er zijn een aantal ballen lek en weg. De voorzitter heeft nog twee ballen thuis liggen 
welke hij mee zal nemen naar de club.  
 
Komend jaar zal er een nieuw trainingsnet gekocht worden daarnaast zullen er 15 
nieuwe mini ballen worden aangeschaft. Omdat nu alle mini’s op de maandagmiddag 
zitten kunnen de ballen niet verdeeld worden. Verder zal er nog gekeken worden naar 
een extra ballenkar.  
 
Graag wat strenger kijken naar het terugnemen van de wedstrijdballen/ 
trainingsballen. Ben sponsort drie planken voor de netten welke geen planken 
bezitten.  
 
Ingelast agendapunt: Gerard en Minne worden bedankt voor de zaalwacht en de 
extra tijd die zij investeren in deze coronatijd. (Gerard & Minne krijgen een 
kleinigheidje). Daarnaast willen we ook graag alle andere vrijwilligers bedanken. 

 
10. Jaarverslag SVC 

Het verslag van de SVC wordt gepresenteerd. Er zijn geen vragen. 
 
11. Jaarverslag Sponsorcommissie 

Het jaarverslag wordt voorgelezen.  
 
Er zijn weer een aantal teams welke nieuwe trainingspakken/ shirts /tassen en ballen 
hebben mogen ontvangen. Ook dit jaar is de kleding weer geregeld door What2wear, 
Woudenberg. De sponsorcommissie heeft ook de kerstattenties geregeld voor alle 
sponsoren.  
 

12. Jaarverslag Technische-, Recreatie- en Jeugdcommissie 
Ook dit jaar zijn we weer blij met de vrijwilligers die helpen met het geven van de 
trainingen. Gelukkig is er voor dames 1 en 2 een nieuwe trainer gevonden. 
 

13. Verslag Commissie van Beroep 
Het verslag wordt voorgelezen door de voorzitter. Volgens de statuten is Tonnis van 
Dijk aftreden, hij stelt zich opnieuw beschikbaar voor een periode van 2 jaar.  

 
14. Decharge Bestuur 

Het bestuur wordt gedechargeerd voor het gevoerde beleid. 
En bedankt de leden voor het vertrouwen.  

 
15. Bestuursverkiezing: 

Aftredend volgens huishoudelijk reglement en niet herkiesbaar: 
 
Jan van de Wetering  
(Annemieke neemt namens het bestuur afscheid van Jan)  
  
Er is nog geen nieuwe kandidaat voor het voorzitterschap. Deze functie is daarom 
vacant. 

 Daarnaast is er nog een vacature vacant, aangezien het bestuur uit een oneven      
     aantal moet bestaan.   
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16. Benoeming commissies/commissieleden 

De commissies worden besproken. 
 
‘Nieuwe vrijwilligers’  
De SVC is nu Minne met Hetty 
Redactie Volley Varia; Beryl Osnabrugge 
Website: Eduard de Jong 

 
Martijn Hendriksen heeft zich aangeboden om deel te nemen in de kascommissie. Hij 
zal het komend jaar dit samen met Mariska Wilgenburg oppakken. 
 

17. Begroting 2021 en vaststellen contributies. 
De begroting wordt mondeling toegelicht. 
 
De begrote contributie inkomsten vallen lager uit aangezien het aantal leden aardig is 
afgenomen. 
Er is een buffer opgebouwd om de komende jaren weer door te gaan met de 
vereniging.  
 

     De leden van de vergadering zijn akkoord om de contributie op         
     hetzelfde bedrag te houden. 

 
18. Vaststellen frequentie van contributiebetaling (incasso) 

Momenteel incasseren we 4 keer per jaar. We zien dat er veel verloop is gedurende 
het seizoen.  
Om mensen te stimuleren een geheel seizoen aanwezig te zijn wil het bestuur 
voorstellen om tweemaal per jaar te incasseren.  
 
Noteren op de website en het aanmeldingsformulier dat leden een jaar lid moeten zijn 
en hier ook contributie voor betalen, geen uitzondering mogelijk. 
 
Standaard wordt de basis 2x in het jaar, willen mensen een uitzondering dan kan dit 
aangegeven worden en zal er 4x geïncasseerd worden.  
 
Er zal een mail verstuurd worden naar alle leden met de vraag of hiervan afgeweken 
moet worden.  

 
19. Rondvraag en Sluiting 
 

Ines: Ines heeft vorig jaar een scheidsrechtersavond gegeven om te oefenen om tot 
en met 1e klasse te mogen fluiten. Dit is goed bevallen, zij wilt dit graag dit jaar weer 
uitvoeren.  
 
Diane: Set-Up ‘69 heeft het goed geregeld als we kijken naar hoe wij met de Corona 
maatregelen omgaan, bij andere verenigingen zien we dat dit veel slechter is 
geregeld.  
 
Paula: De Breehoek heeft het zelf helaas erg slecht geregeld. Diana heeft meerdere 
keren contact gehad met de gemeente omtrent de slechte communicatie vanuit de 
Breehoek.  


