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Algemene Ledenvergadering dinsdag 19 december 2017 

Plaats: “Flashpoint”; Tijd: 20:30 uur. 
 
Aanwezig: Geert Wieling, Harry ter Wee, Jolanda Marsman, Heidi Popken, Elize Boudeling, 
Lilian Wiersma, Marcha Bollemaat, Diana Kerkhof-Bovet, Tirza Keesmaat, Almar Meijerink, 
Sebo Popken, Gerard Oldeman, Henk Krul, Rina Huzen, Henk de Boer, Nadia de Raad, 
Sabine Bruggeman, Suzan Vasse, Ilse Wirtz, Esther Huiskes, Silke Kok, Esmee Huzen, Iris 
Blik, Daphne Raggers, Anne-Karlijn Schuurman, Stefan Lugtenberg, Iris Kooiker, Eline 
Bloemers, Judith Boonen, Leonie Schrooten, Simone Zunnebeld, Manon van Blanken, 
Mireille Huzen, Murthe Schuurman, Sbine van den Berg, Jennelien Reuvers, Manouk 
Schoemaker, Ilona Bekedam, Anouk Blik, Annika Habing, Danielle Zieleman, Eva Rosa 
Fieten, Maaike van Dijk, Iko Hendriks, Roel Kiers, Ronald Durieux, Theo Post, Luit Dekens, 
Wim Sibelt, Klaas Jan Talen, Jan van de Hoek, Sarina Massier, Nathalie Schuurman, Lieke 
Wink, Anouk vd Woude, Lisa Bollemaat, Marit vd Woude 

1. Opening 

Tineke Meijerink opent om 20.30 uur de vergadering en heet de aanwezige leden van harte 
welkom. Er is voor deze ALV opnieuw gekozen dit op een trainingsavond te organiseren 
omdat we het belangrijk vinden dat zoveel mogelijk leden aanwezig zijn om Flash 
onderwerpen met elkaar te bespreken. 
 
Tineke blikt terug en kijkt vooruit: 
Flash heeft veel kampioenen mogen huldigen en afgelopen zaterdag is nog een CMV team 
gehuldigd. De bouw van de Spil is in volle gang en volgend jaar nemen we afscheid van 
sporthal de Schakel en ons eigen clubhuis het Flashpoint. 
 
Als bestuur kunnen we weer beleidsmatig aan de gang. Het bestuur is bijna volledig bezet 
en er is ruimte te focussen op beleidsmatige onderwerpen. We borgen allerlei informatie. 
Het is belangrijk als vereniging je zaken op papier te hebben staan, draaiboeken te hebben.  
We kijken naar de toekomst, alles om ons heen verandert, de maatschappij veranderd. En 
dan is er straks een nieuwe sporthal en moeten we zaken anders neerzetten.  
Maar ook de vraag “Waarom wil je eigenlijk bij Flash horen”. Dit onderwerp willen we samen 
met onze leden in maart tijdens een brainstormsessie invulling geven. Wat moeten we 
anders doen, wat doen we goed en moeten we behouden. 
 
Communicatie is ook een onderwerp dat altijd terugkomt. Als bestuur moeten wij goed 
communiceren met de commissies en onze leden. Maar het is ook belangrijk dat je zelf op 
iemand afstapt als er iets speelt. Als je niks hoort, kun je niet meeleven, geen actie 
ondernemen. Dus trek ook zelf aan de bel! 
 
De Commissies zijn vrij goed bezet, er zijn een paar vacatures. 
Daarnaast heeft Flash vele vrijwilligers die helpen en deze vrijwilligers kunnen niet vaak 
genoeg gecomplimenteerd worden. Dit zijn mensen die veel vrije tijd in de vereniging 
steken! 
 
Volgend jaar is het 50 jarig bestaan. De jubileum commissie is druk om een mooie week te 
organiseren. En met die week sluiten we ook de periode af van Flash in het flashpoint. 
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2. Mededelingen 

Monique meldt dat de volgende leden zich hebben afgemeld voor de ledenvergadering:  
Natasja Vasse, Wieteke Folkerts, Manouk Dunnewind, Irene Bijker, Hannah Binnendijk, 
Lieke Hoekstra, Esther Buitenhuis, Sabine ter Wee, Peter Meijerink 

3. Bestuursgroepen aan het woord 

 
Volleybalzaken 
Technische commissie 

 De TC is dit jaar weer behoorlijk op sterkte. Er is nog 1 vacature, mocht je 
belangstelling hebben, meld je bij Harry ter Wee. 

 Er hebben gesprekken met (bijna) alle trainers plaatsgevonden. Hoe loopt het met je 
team, waar loop je tegenaan, wat heb je nog nodig, wat zijn je plannen voor de 
toekomst?  

 Dit jaar waren er voor het eerst teamgesprekken en niet meer de papieren 
vragenlijst. Het is  prettig om te weten wat er leeft er in de teams. 

 Alle trainers krijgen inmiddels een vergoeding, ook cmv- en jeugd trainers. Dit zijn 
vastgestelde bedragen.  

 Voor zomervakantie waren alle teams goed ingedeeld maar na de vakantie zijn er 
afmeldingen geweest en hierdoor grote problemen voor de TC om teams in stand te 
houden. Dit is als een minpunt ervaren. De teamgesprekken zijn ervoor om te laten 
weten wat je plannen zijn.  
 

Marketing & Communicatie ( Communicatie-, Sponsor- en Kledingcommissie) 
Communicatie 

 De nieuwe website is gelanceerd en hier is heel hard aan gewerkt. Er worden steeds 
foto’s op de website toegevoegd. Dus heb je foto’s stuur ze naar de communicatie 
commissie. Ook stukjes voor wedstrijden zijn te vinden op de website en allerlei 
Flash nieuws. 

 Moderne media wordt uitgebreid met vlogs, blogs. 

 Er is een nieuwe voorzitter, Heidi Popken, en hierdoor nieuwe ideeën zoals vlogs.  

 De papieren flashwijzer is gestopt. Voor een aantal sponsoren is dit wennen. Er is nu 
een elektronische nieuwsbrief die bijna maandelijks uitkomt en indien nodig ook 
tussentijds.  

 Er is bij elke wedstrijd een programmaboekje waarbij teams om de beurt input 
aanleveren. 

 Voor komend jaar wil de communicatie commissie meer ondersteunen bij interne en 
externe communicatie bij commissies die daar behoefte aan hebben. 

 De Club App wordt niet meer ondersteund door de Nevobo omdat er weinig 
verenigingen gebruik van maken en er wordt gekeken (samen met de Nevobo) voor 
een alternatief. 

 
Sponsor commissie 

 Er zijn nieuwe inspeelshirt sponsoren, Aluvo en Winkies. 

 De Rabo clubactie heeft een mooi resultaat opgeleverd. 

 Er is een uitdaging in de bezetting. Deze was uitgedund tot 1 persoon, Sebo Popken 
en nu is Geert Wieling aangehaakt. 
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 31 Januari is de sponsoravond, de eerste informatie hierover is aan de sponsoren 
verstuurd. 

 Er komt een spectaculaire jubileumweek waar ook sponsoren bij betrokken worden.  

 De Raboclubkas in 2018. 

 Voorbereiden op de veranderingen in de Spil zoals misschien led schermen. 
 
Kledingcommissie 

 Per team is er een aanspreekpunt voor de kleding en dit loopt goed.  

 De kleding was weer tijdig bij de leden.  

 Er zijn weinig reparaties, goede kwaliteit. 

 We zijn nu halverwege de periode en kunnen ons weer voorbereiden op nieuwe 
sponsoring van de kleding. 

 Wees zuinig op de kleding die je in bruikleen is gegeven. Kleding is niet goedkoop. 

 Nieuwe leden zijn welkom voor de commissie. 

 Houd de spullen netjes, als er iets mis is, meldt dit bij de kledingcommissie. 
 
Facilitaire zaken (Activiteiten- Clubhuis- Materialen commissie) 
Lennie Wiersma is het nieuwe bestuurslid (nog niet benoemd) 34 jaar en volleybalt al lang 
bij Flash. Lennie is secretaris in het bestuur van de Oranjevereniging. 
 
Clubhuiscommissie 
De clubhuis commissie loopt goed en Lennie zal in het nieuwe jaar aansluiten bij een 
overleg van deze commissie om meer te weten te komen van deze commissie. 
 
Activiteiten commissie 
Ook dit loopt goed en voor het nieuwe jaar staat uitbreiding van activiteiten voor de jeugd 
op de agenda. 
 
Materialen commissie 
Voor deze commissie zijn nog vrijwilligers nodig. Alfons en Lennie nemen nu samen de 
inventarisatie van materiaal op zich maar er is dringend behoefte aan een beheerder 
materialen.  
 
Lennie is voorlopig het aanspreekpunt voor Wedstrijd- en Scheidsrechterzaken. 
Nieuwe gezichten bij Wedstrijdzaken zijn Tanja Evenboer en Ingrid Hoeve. Zij zijn druk 
bezig en hebben de invoering van het Digitaal Wedstrijd formulier op zich genomen. Een 
aantal taken moeten nog van René Wirtz overgenomen worden en hier wordt aan gewerkt 
met Tanja en Karlijn Knol. 
Voor scheidsrechterzaken wordt de noodklok geluid. Er is een tekort aan uitfluiters en de 
Nevobo heeft laten weten dat we zelf scheidsrechters voor onze thuiswedstrijden van D1, 
D2 en H1 moeten inplannen omdat we te weinig scheidsrechters leveren in de regioklasse. 
Daarnaast moeten we aan de gang met het opleiden van scheidsrechters binnen Flash. Het 
beschikken over een licentie voor alle scheidsrechters wordt verplicht. Hierover is 
informatie van de Nevobo gekomen en alle leden zullen hierover geïnformeerd worden.  
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4. Vaststellen notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 22 november 2016  

Er zijn verder geen op- of aanmerkingen over de ALV-notulen van 22 november 2016 zoals 
verspreid via de e-mail. De notulen zijn hierbij door de vergadering goedgekeurd met dank 
aan Heidi. 

5. Ingekomen stukken 

Er zijn geen stukken voor de vergadering ingekomen. 

6. Financieel verslag en begroting 

Toelichting bij de financiële slides.  
Balans 
Bezittingen van Flash is het Flashpoint, de kleding (hebben wij voor de sponsoren 
aangeschaft), een stukje voorraad in Flashpoint en liquide middelen. 
Wat er tegenover staat is het eigen vermogen. 
 
Winst en verliesrekening 
Wat krijgen we en wat kunnen we uitgeven 
Winst = contributie en inkomsten vanuit Flashpoint, rest sponsoring. 
 
Dit was de begroting van het afgelopen seizoen en daar tegenover staat het resultaat. Er 
zijn een paar kleine verschuivingen; de afschrijvingskosten zijn fors hoger (kleding). 
Gedurende het seizoen is de keuze gemaakt om iedereen een trainingspak te geven.  
De contributie afdracht is lager uitgevallen. 
 
Begroting 
Dit is een inschatting van waar we naar toe gaan. We zullen eindigen met een klein plusje. 
Dit seizoen en zeker volgend seizoen zullen de trainerskosten stijgen en daarom zal 
waarschijnlijk de contributie stijgen. Mocht dit zo zijn, wordt er een extra ALV gepland. 
 
Plannen 
Resultaat is wat de activiteiten-, sponsor- en alle commissies doen. Voor volgend jaar 
krijgen deze commissies een budget. Alfons zal bij de commissies langsgaan en dit 
doorspreken. Dit is wat jullie uitgeven, dit is wat jullie opbrengen. Wat zijn je plannen en 
ambities. De activiteiten commissie kan iets organiseren wat ten goede komt aan een 
andere commissie. 
Verplichte acties vervallen. Het geld kan beter in de contributie verrekend worden. En de 
tijd die vrijkomt voor de activiteiten commissie kan in leuke activiteiten voor de jeugd 
geïnvesteerd worden. 
 
Alfons noemt dat hij niet is teruggekomen op het aanbod van Geert Wieling en Jan van de 
Hoek om te helpen voor de begroting op de lange termijn (i.v.m. WOC Campus) en 
excuseert zich hiervoor. Verder wordt er gevraagd wie wil helpen bij de verkoop van de 
inventaris van het Flashpoint. Een “ontmantelingscommissie”. Vrijwilligers hiervoor kunnen 
zich melden bij Monique. Ondertussen hebben Iko Hendriks en Thijs Schoemaker zich 
hiervoor opgegeven. 
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De afkoop van het Flashpoint is een bedrag ineens, nl de boekwaarde. Voorheen zijn wel 
hogere bedragen genoemd (8 jr geleden) maar dat was voordat er mogelijkheden in het 
verdienmodel in de horeca zijn genoemd. 
 
Er zijn vanuit de aanwezige leden verder geen vragen omtrent de financiële stukken. 

7. Verslag kascommissie 

Tineke geeft aan dat Almar Meijerink en Iko Hendriks de financiële administratie van de 
vereniging aan een nader onderzoek hebben onderworpen. Almar en Iko hebben in hun 
verslag van de kascontrole geconcludeerd dat de getoonde stukken een vertrouwd beeld 
weergeven van de financiële positie van de vereniging en dat de door hun gestelde vragen 
naar tevredenheid zijn beantwoord. De gehele financiële administratie boekjaar 2016-2017 
maakte een goed verzorgde indruk. Tineke bedankt Almar en Iko voor de controle. 
Monique leest het verslag van de kascommissie voor en er wordt décharge verleend aan de 
penningmeester en daarmee aan het bestuur. 

8. Benoeming nieuw lid kascommissie 

Almar Meijerink zal volgend jaar opnieuw de kascontrole uitvoeren samen met Tessa 
Keesmaat. Tineke bedankt hen hiervoor. 

9. De Spil 

Er wordt een filmpje vertoond van de Spil. 
Verdien capaciteit m.b.t. de horeca:  
Er komen betaalde krachten maar er wordt ook een beroep gedaan op vrijwilligers van de 
verenigingen en hier staat een uurtarief tegenover. Gebruikers kunnen ook evenementen 
organiseren, zoals de hypotheekgroep competitie en NOJK. Het is nog niet duidelijk of de 
opbrengst dan voor de vereniging is. Zo ja, dan draag je het eigen risico en regel je de  
inkopen. Prijsstelling in de kantine is nog niet bekend. 
We zullen meer gebonden zijn aan regels. Maar iedereen is erbij gebaat om hier goed mee 
om te gaan en er een succes van te maken. De Spil zal open zijn van 07.00 -23.00 uur, 
iedereen ontmoet elkaar daar. 
Flash heeft geen eigen kantine meer. Het is nog niet duidelijk tot hoelaat de kantine open is, 
hier moet nog over gesproken worden. 
Besloten feestjes zijn dan evenementen en moeten vooraf ingepland worden. Hierdoor 
wordt het extra belangrijk om te werken met een jaaragenda en de activiteiten aan het 
begin van het seizoen in te plannen.  
In januari is er opnieuw een gesprek met de gemeente. 
 

 Aantal douches is nog niet bekend, wel dat dit er meer zijn dan nu. 

 Keurmerk NOC NSF? Niet wat betreft de hoogte van de hal. 

 Beachvolleybalvelden? Dit is door Flash aangevraagd en is in eerste instantie ook 
toegezegd. Later is deze toezegging ingetrokken en Flash gaat hier niet mee 
akkoord. We doen er alles aan om de beachvolleybalvelden te realiseren en het 
nieuwe bestuur van de Spil is het hiermee eens. 
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10. Bestuursverkiezing 

Sjouke Kooistra is aftredend maar verkiesbaar en Tineke laat weten blij te zijn dat Sjouke 
zich verkiesbaar stelt.  
Lennie Wiersma is benaderd en gevraagd voor de functie van Facilitaire zaken. Lennie liet 
snel weten dit te willen oppakken en heeft in deze korte tijd al heel wat opgepakt. 
Monique Wieling is na een aantal jaren als mini coördinator benaderd om Heidi Popken op 
te volgen als secretaris, ook dat was snel geregeld. 
De aanwezigen leden laten met een applaus weten Lennie en Monique van harte welkom te 
heten als nieuwe bestuursleden. 

11. Wat verder ter tafel komt 

 Gevraagd wordt wat de afspraken zijn m.b.t. het gebruik van de sporthal. 
De toiletten zijn de laatste tijd op slot, behalve het invalide toilet en Mireille Huzen noemt 
dat een C speler die op zaterdagmorgen in de sporthal wilde wachten totdat haar team er 
was ivm een uitwedstrijd, werd weggestuurd omdat Flash de zaal nog niet gehuurd had. 
Tineke stelt voor om dit soort incidenten bij Monique te melden. Hierna zal Tineke hierover 
in gesprek gaan met Jan Kats en zal terugkoppeling volgen.  
Inmiddels heeft dit gesprek plaatsgevonden en Jan Kats bespreekt de voorvallen met de 
overige beheerders van de Schakel. We gaan uit van een misverstand/miscommunicatie 
want we vinden het beiden belangrijk om op een goede en fijne manier samen te werken. 
 

 Rina Huzen vraagt wat er gebeurd is met de ballenmachine en dat het jammer is dat 
de beslissing om de machine niet aan te schaffen niet met de trainers is 
gecommuniceerd.  

Alfons laat weten dat de machine niet gekocht is met geld van de Rabokas club actie. De 
machine is nooit eigendom van Flash geweest  maar gekocht door een lid en uiteindelijk 
verkocht.  
De machine is getest en er is besloten om niet tot aanschaf over te gaan. Het is ook 
belangrijk om het beheer op de machine (en andere materialen) goed in te zetten. Die 
capaciteit kon niet gegarandeerd worden. Voor gebruik moet ook een roulatie systeem 
opgezet worden, wie kan de machine wanneer gebruiken, hoe ga je ermee om, wie lost 
problemen met de machine op, e.d. 
 

 Wat is er uit gekomen m.b.t. de vraag over een eigen sleutel? 
De sloten zijn vervangen en Flash gebruikt na sluitingstijd de andere deur (zijkant). De 
reguliere ingang is de entree via de hal. 
 

 Wordt er met de Nevobo overlegd om zonder scheidsrechters te spelen? 
Er is onlangs een gesprek met de Nevobo geweest waarbij dit onderwerp aan de orde 
kwam. Voorlopig is dit nog niet van toepassing. 
 
Sjouke vraagt een applaus voor Tineke, alle andere bestuursleden hebben een applaus 
gekregen. De leden applaudisseren voor de voorzitter. 

12. Rondvraag 

Henk de Boer noemt dat  het buitenstaan van kinderen heel vervelend is en vraagt of er 
misschien afspraken hierover met de achterwacht moeten worden gemaakt. Tineke noemt  
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om geen acties te nemen op basis van een incident en het gesprek met de beheerder af te 
wachten. 

13. Sluiting 

Tineke dankt alle aanwezige leden voor hun bijdrage en sluit om 21:40 uur de vergadering. 


