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Algemene Ledenvergadering dinsdag 18 december 2018 

Plaats: “Aula Agnieten college, De Spil”; Tijd: 20:30 uur. 
 
Aanwezig: Sebo Popken, Johan Muller, Geert Wieling, Rina Huzen, Silke Kok, Esmee Huzen, 
Jan van de Hoek, Nadia Schoemaker, Heidi Popken, Tirza Keesmaat, Danielle Bredewold, 
Freddy Bovenhuis, Albert Bovenhuis, Corien Kamphuis, Theo Post, Henk de Boer, Henriet 
van Ankum, Hillie Stolte, Gerrit Stolte, Klaas Jan Talen, Marcha Bollemaat, Lisa Bollemaat, 
Mireille Huzen, Harry ter Wee, Esther Buitenhuis, Sterre Oosterbroek, Anouk Blik, Eva Rosa 
Fieten, Manouk Schoemaker, Manon van Blanken, Maaike van Dijk, Myrthe Schuurman, 
Sabine van de Berg, Irene Bijker, Jennelien Reuvers, Judith Boonen, Nathalie Schuurman, 
Simone Zunnebeld, Lieke Wink, Melanie Mijnheer, Marit van de Woude, Ilona Bekedam, Iko 
Hendriks, Henk Krul, Maxime Timmer, Karlijn Knol, Gerard Oldeman, Luit Dekens, Iris 
Kooiker, Korien Hovenga, Anne-Karlijn Schuurman, Stefan Lugtenberg, Marieke van den 
Berg, Iris Blik, Anouk van de Woude, Eline Bloemers, Suzan Vasse,Wieko van de Hoek, Roel 
Kiers, Kerwin van de Hoek, Jan van der Linde, Roeland Bouwhuis, Daphne Raggers, Almar 
Meijerink 

1. Opening 

Tineke heet iedereen hartelijk welkom op de jaarlijkse ALV die dit jaar voor het eerst in De 
Spil plaatsvindt. Hoe onwerkelijk is het dat we vorig jaar nog in het Flashpoint zaten, nog 
geen 200 meter hier vandaan, en nu in de aula van het Agnieten college in De Spil. 
Fijn ook dat er zoveel leden gekomen zijn. 

2. Mededelingen 

Monique meldt dat de volgende leden zich hebben afgemeld voor de ledenvergadering:  
Henk van Lenthe, Tanja Evenboer, Michael Schunselaar, Familie Prins, Natasja Vasse, 
Marije en Dick Klein, Corrie Bouwhuis, Peter Meijerink, Jolanda Marsman, Nadia de Raad, 
Lieke Hoekstra, Lennie Wiersma, Iris Buurseman, Isa Brinkman, Lilian Wiersma, Ronald 
Durieux 

3. Vaststellen notulen: Algemene Ledenvergadering d.d. 19 december 2017 
Er zijn geen op- of aanmerkingen over de ALV-notulen van 19 december 2017 ontvangen. 
De notulen worden goedgekeurd. 

4. Ingekomen stukken 

Er zijn geen stukken voor de vergadering ingekomen. 
 
5. Tijdslijn Flash periode 2017 – 2018 / 2018 -2019 
Bij de diverse onderwerpen op de tijdslijn wordt een toelichting gegeven. 
 
januari/februari - voorbereiding op De Spil -> Tineke Meijerink 
“In deze periode zagen we de vorm van De Spil ontstaan. Als bestuur was het ook een grote verrassing. 
We hebben gemerkt hoe lastig het is om je op zo iets voor te bereiden. Veel zaken weet je niet en kun je 
je niet op voorbereiden. Tot je hier zit en dan gebeuren er dingen waarvan je denkt, oh ja, niet aan 
gedacht. Het is een ingewikkeld proces voor alle partijen en ook voor Flash”. 
 
April - Huldiging kampioenen -> Tineke Meijerink 
“Vorig seizoen hebben we een aantal kampioenen mogen huldigen. CMV team Bruin, A1, XC1, D5 en 
CMV team blauw. Het is altijd weer heel mooi om dat mee te maken.” 
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Mei - Jubileumweek -> Sebo Popken 
“Begin 2017 is de commissie samengesteld. Sebo is hierin gevraagd voor de sponsoring. Na een korte 
brainstormsessie kwam er uit dat het thema zand moest worden. Uiteindelijk ging er 150 ton zand de 
sporthal in mede dankzij de bijdrage van sponsors en vrijwilligers. Er is een gevuld week programma 
afgeleverd vanaf de receptie op dinsdag tot het uitruimen op zondag. Het zand is verkocht aan SV 
Nieuwleusen en ligt onder het terras van SV”.  
 
Juli - ontmanteling Flashpoint -> Iko Hendriks 
“Na de jubileumweek stond er niet veel meer in het flashpoint. Iko en Thijs hebben zich druk gemaakt 

over de ontmanteling. Na de ledenvergadering zijn er ongeveer 100 foto’s van alle items gemaakt en 
ongeveer 80 zijn op de site geplaatst. De eerste dagen is veel gereageerd, toen was het een tijdje stil en 
na een tweede bericht kwam het weer op gang. Er is €2780,- euro opgebracht. Het oud ijzer leverde nog 
€87 op. Het Flashpoint bord is te vinden bij René Wirtz.  
 
Juli - ondertekening Gemeente -> Alfons Kreule 
“Het is een lang traject geweest waarbij de Gemeente en het bestuur van De Spil het hard wilden spelen. 
Flash heeft een advocaat ingeschakeld en uiteindelijk is er overeenstemming gekomen. De afkoop van 
het recht van opstal heeft € 53.500 opgeleverd.” 
 
September Openhuis De Spil/Overleg Speelhal -> Monique Wieling 

“Op 1 september was de Open dag van De Spil en we waren allemaal benieuwd hoe De Spil er van 
binnen uit zou zien. Voor Flash was het belangrijk hoe hal 2 er uit zag. Dat was de hal die in principe 
voor de volleybal beschikbaar was en wij hadden wat bedenkingen over de tribunecapaciteit. Tijdens de 
open dag bleek dat eerder het zicht op het veld een probleem was en niet de tribunecapaciteit. Je zag 
1/3 van het speelveld niet. Na een gesprek met Jan Kats is direct gekeken of hal 1 op de data van de 
thuiswedstrijden van Flash beschikbaar was en dit lukt bijna voor alle data. Flash speelt dus nu in hal 1.” 
 
September - Groep Flash gevoel -> Jael Bovenhuis 
“Begin vorig jaar is er een mail gestuurd met de vraag: Wie wil in de commissie van het Flashgevoel? Er 
waren 2 reacties, van Arne vd Hoek en van Jaël. De vraag was, hoe creëer je het Flashgevoel. 
Er is iets gedaan met borden, vlaggen, banners. Melanie Mijnheer en Heidi Popken versterken nu de 
commissie. De bedoeling is om het  Flash gevoel van voorheen te laten terugkeren. Dus als je ideeën 

hebt, je weet nu wie je moet hebben.” 
 
September - Teampresentatie -> Tineke Meijerink 
“Het was spannend dit jaar, voor het eerst een teampresentatie in De Spil en wel in zaal 2. Er werd door 
de jeugd de Flashdance gedaan. Zelf stond ik daar en zag wat hoofden boven de tribune uit en het was 
moeilijk contact te maken. We hebben de teampresentatie geëvalueerd en gaan het volgend jaar anders 
doen. Alles is nu eerst aftasten, hoe gaat het. We weten nu wat we niet moeten dan en wat we wel 
moeten doen. Maar het is geweldig om al onze jeugd daar te zien staan. Het Flashgevoel was er en met 
trots presenteren we altijd de teams.” 
 
Oktober - Start competitie/Speelzaterdag -> Karlijn Knol 
“Tanja Evenboer is degene die het contact heeft met de Nevobo 

Wat doet Wedstrijdzaken: 
- Opgave teams/wedstrijdplanning -> Dit seizoen besloten alle teams op 1 zaterdag spelen 
- DWF ->  alle gegevens moeten ingevuld worden 
- Takenschema -> voor het eerst wordt nu met taakteams gewerkt 
- Aanspreekpunt wedstrijdplanning 
- Informatie verspreiden 
- Opstarten/afsluiten van de thuiswedstrijden -> Voorlopig wedstrijdzaken aanwezig. Misschien 

volgend seizoen weer de zaalwacht. 
- Contact scheidsrechter coördinator, Melanie Mijnheer 

De voordelen van alle wedstrijden op 1 zaterdag is het indelen van scheidsrechters en tellers en het is 
drukker in de hal. Nadelen zijn meer kans op uitloop en bij een uitwedstrijd is er geen wedstrijd in De 

Spil van Flash als je terugkomt”. 
Roel noemt dat als H1 om 16.00 uur en D1 om 18.00 uur speelt, degene die wordt ingedeeld van H1 niet 
met het team het Grand café in kan gaan. Zeker bij het vieren van de eerste overwinning was dit 
jammer. 
 
Oktober - Scheidsrechterzaken -> Melanie Mijnheer 
“ In Juni ben ik afgestudeerd in sportkunde en heb tot aan oktober een beetje zitten sukkelen wat ga ik 
doen. Toen heb ik de vraag of er nog vacatures zijn bij Flash aan het bestuur gesteld. 
Scheidsrechterzaken had prioriteit, dit werd nu overgenomen door wedstrijdzaken. 
Er wordt gewerkt aan het opleiden van een Verenigingsexpert. Deze expert gaat eerste en tweede klasse 
scheidsrechters opleiden. Er is een tekort aan scheidsrechters die hogerop willen fluiten. Dit is een 
probleem en is voor de doorstroming ook belangrijk. We gaan werken aan het vertrouwen van 

scheidsrechters te vergroten. Mijn motief om deze rol op me te nemen was, bezig blijven, het is 
leerzaam en uitdagend”. 
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Oktober - punten voor de spil -> Monique Wieling 
Vanuit De Spil was het verzoek gekomen voor 1 aanspreekpunt vanuit Flash. Mijn naam is hiervoor 
genoemd en naar alle leden gecommuniceerd. Ik heb diverse berichten ontvangen met punten die niet 
lopen, vragen over allerlei onderwerpen maar ook ideeën voor verbetering. Als ik weer een aantal vragen 
heb, spreek ik met Jan Kats af en nemen we alles door. Sommige onderwerpen zijn zo afgehandeld 
“wordt opgepakt”, andere onderwerpen nemen wat meer tijd in beslag en staan op de lijst maar vragen 
om geduld. Voor de toekomst zal er een gebruikersoverleg ingeregeld worden met alle gebruikers van De 
Spil”. 

 
November - Verdiencapaciteit -> Alfons Kreule 
“De verdiencapaciteit is heel belangrijk. Dit is ook de inzet geweest bij de onderhandelingen met De Spil. 
Maar vanuit De Spil werd gezegd dat Flash het recht van opstal had, dit is afgekocht en er is dus genoeg 
geld. Maar ook voor De Spil is alles nieuw en op een thuiswedstrijd is de capaciteit onvoldoende. Er is 
aan het bestuur van de Spil laten weten dat dit ingeregeld moet worden. Begin november is de 
Flashkalender met Jan Kats doorgenomen met de vraag: waar heb je capaciteit nodig. Nu moet blijken of 
we de uren kunnen invullen. Als we deze kunnen leveren, zal dit ruim €4000 euro opleveren. Uit het 
Flashpoint werd ongeveer €8000 gehaald per jaar, maar op deze manier kunnen we het gat klein 
houden. Het is een belangrijk punt voor ons allemaal en kan ook bijdragen aan het Flashgevoel. 
Misschien komen er later nog andere initiatieven”. 

 
November - Clubfundactie -> Sjouke Kooistra 
“Ruim voor de zomer is deze actie door Plus Bakker aangekondigd. Iedereen is wel bekend met de 
volleybal- en voetbalplaatjes. Maar met deze actie kun je ook sparen voor jezelf en voor de vereniging. 
Iedereen was uitgenodigd om op de foto te komen met grote dank aan de CMV coördinatoren die 
gezorgd hebben dat alle CMV spelers op de foto zijn gekomen. De actie is voor de Plus interessant en 
voor Flash interessant, dus vergeet niet de punten op de site in te leveren”. 
 
December - start project nieuwe wedstrijdtenues Nieuwe sponsorcontracten -> Sjouke 
Kooistra 
“Ruim 3 jaar geleden is een mooi project gestart met de Sponsor- en Kledingcommissie. Er is gesproken 
over kleuren en welke sponsoring moet op de tenues komen. Hiervoor hadden een aantal teams 

trainingspakken, maar we wilden voor alle teams een Flash trainingspak. Dit is belangrijk om Flash uit te 
dragen, een mooi shirt en de sponsoren goed zichtbaar. Over 1,5 jaar is het weer zover, een nieuwe 
periode om afspraken te maken. We willen in januari starten om te kijken hoe we de nieuwe periode van 
4 jaar ingaan. Hierbij de uitnodiging: heb je zin, tijd, interesse om vooral de sponsorcommissie te 
helpen, meld je aan bij Sebo of Sjouke”. 
 
December - Kerstbroden actie/Mixtoernooi -> Kerwin van der Hoek 
“De activiteitencommissie bestaat uit 9 leden en daar komen komend seizoen nog twee leden bij. Op de 
Website kun je de namen vinden. We verzorgen activiteiten over het hele seizoen om leuke dingen met 
elkaar te doen en de clubkas te spekken. Afgelopen week was de kerstbroden verkoop, allemaal bedankt 
voor de inzet. Er zijn enquêtes uitgedeeld en we kijken binnenkort naar de reacties. Er is minder 

interesse en misschien is het tijd voor een ander product. 
Het Martin Flier mix toernooi is binnenkort, georganiseerd door Jael en Jesse. 9 Februari is de pub quiz, 
een leuke quiz waarbij algemene kennis, kennis van Flash en leuke weetjes worden getest. Opgeven kan 
door je naam en leeftijd aan de Activiteiten commissie door te geven. De quiz is van 21:00 -23:00 uur 
en daarna kan er in het Grand Café wat gedronken worden”. 
 
Januari/Februari - volleybal direct open -> Tineke Meijerink 
“Ook dit jaar is Flash gekozen om de voorrondes en halve finale van het volleybal direct open te 
organiseren. Theo Post en Fred Heijmans organiseren dit al jaren en wij zijn daar heel erg blij mee. Dit 
jaar komen er 18 nieuwe scheidsrechters van de Volleybalacademie, die voor het eerst hier fluiten”. 
 
In januari start het vereniging ontwikkel traject voor trainers. Arno Solkema gaat dit traject begeleiden. 

Welke ambities hebben we met onze trainers bij Flash.  
 
Maar ook...-> Tineke Meijerink 
“Vanavond hebben we gehoord hoe enthousiast mensen zijn bij het oppakken van een 
project/onderwerp. Mocht je ook iets willen doen, zoek ons op. Ook als je eerst wilt meelopen of kijken 
wat een functie precies inhoudt. Er gebeurt heel veel, maar nog meer handen zou goed zijn”. 
Vacatures: CMV trainers / bestuursfunctie Facilitaire zaken / bestuursfunctie Volleybalzaken (wedstrijd- 
en scheidsrechterzaken) / bestuursfunctie Penningmeester / lid Materialen commissie / lid 
Sponsorcommissie”. 
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6. Financieel verslag en begroting 

De kascommissie (Thirza en Almar) is geweest om de boeken door te nemen. Maar het is 
belangrijk dat ook leden weten hoe de vereniging ervoor staat. Toelichting: 

- Door de afkoop van het recht van opstal heeft Flash veel geld op de bank. 

- Bij de oprichting van het Flashpoint zijn er obligaties uitgegeven (destijds a 100 
gulden). Alle uitgelote obligaties van de afgelopen 4 jaar + nog reeds openstaande 
obligaties worden gepubliceerd in de Marskramer en Flashwijzer begin 2019. Deze 
aflosbaar gestelde obligaties moeten conform de obligatie voorwaarden één jaar na 
de datum betaalbaar gesteld worden. Gebeurt dit niet, dan vervalt het geld te 
gunste van de vereniging.  

- Er is het afgelopen jaar behoorlijke winst gemaakt, ruim 5500 euro. De 
Jubileumcommissie had hier een aandeel in.  

- Belangrijk is de kwaliteit van de trainers hoog te houden, daarom is geld 
gereserveerd voor opleidingen trainers, VT2, VT3. 

- Begroting oude jaar en nieuwe jaar. Dit jaar is een leerjaar met een kleine €5000 
verlies. Er is een klein stukje verdiencapaciteit en hiermee kunnen we komend 
seizoen weer op een 0 punt begroten. Als we minder capaciteit in de Horeca leveren, 
wordt het verlies groter. 

- De huurkosten zijn gelijk. De huisvestingskosten zijn gewijzigd, geen kosten meer 
voor gas, water, licht, vuilnis, alleen zaalhuur. 

7. Aanpassing contributiesysteem 

Vanaf 1 januari is  het verzoek aan de vereniging de volgende aanpassing voor de 
contributie toe te passen: 

Huidig Vanaf 01/01 - 30/06

Per maand (euro) Per maand (euro) Aanpassing

Seniorenleden 15,00                                   16,00                                   1,00                           

Seniorenleden die meetrainen met competitieteam 12,50                                   12,50                                   -                             

Juniorenleden 12 - 17 jaar 12,00                                   12,50                                   0,50                           

Juniorenleden t/m 11 jaar 8,00                                     8,00                                     -                             

Heren recreanten 9,50                                     10,00                                   0,50                           

Dames recreanten 9,50                                     10,00                                   0,50                           

Verenigingsleden 5,00                                     5,00                                     -                             

Toeslag 2x in de week trainen 5,00                                     5,50                                     0,50                           

Per 30/06 Seizoen 2018/2019

Per maand (euro) Per maand (euro) Aanpassing

Seniorenleden 21,50                                   21,50                                   -                             

Seniorenleden die meetrainen met competitieteam 18,00                                   19,50                                   1,50                           

Juniorenleden 12 - 17 jaar 18,00                                   18,00                                   -                             

Juniorenleden t/m 11 jaar (2x trainen) 13,50                                   13,50                                   -                             

Juniorenleden t/m 11 jaar (1x trainen) 9,50                                     9,50                                     -                             

Recreanten (1x trainen) 10,00                                   10,00                                   -                             

Verenigingsleden 5,00                                     5,00                                     -                             

Korting 2x in de week trainen -4,00                                   -                             

Soort Lid

Soort Lid

  

Dit betekent dat per januari voor een aantal groepen de contributie omhoog gaat. 
Vanaf 30 juni is een tweede wijziging: de contributie bestaat dan uit het maandbedrag 
inclusief de toeslag voor 2x trainen in plaats van het maandbedrag (en voor degene die 2x 
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trainen) een toeslag. Voor leden die 1x trainen wordt een bedrag van €4 in mindering 
gebracht. 
Corien Kamphuis noemt nog dat er leden zijn in D3, 4, 5 en 6 die wel 2x per week willen 
trainen  maar hier geen mogelijkheid voor is. De opmerking wordt gemaakt als verzoek 
hierover na te denken. Het is een onderwerp voor de TC en wordt aan de TC 
meegedeeld. 
De aanpassing van het contributiesysteem is al meegenomen in de getoonde begroting. 
Er wordt gestemd en de aanpassingen worden goedgekeurd door de aanwezige leden. 

8. Verslag kascommissie  

Almar Meijerink en Tessa Keesmaat hebben de financiële administratie van de vereniging 
aan een nader onderzoek onderworpen. Tineke bedankt Almar en Tessa voor de controle. 
Monique leest het verslag van de kascommissie voor en er wordt décharge verleend aan de 
penningmeester en daarmee aan het bestuur. 

9. Benoeming nieuw lid kascommissie 

Er wordt gevraagd wat de kascommissie precies doet. Almar legt uit dat Alfons een stapel 
mappen meeneemt en je steekproefsgewijs door de mappen heengaat. Het was nu veel 
werk door de afkoop van het Flashpoint. Het is een controle op de administratie van Flash; 
kritisch kijken en vragen stellen. Wat is het verhaal achter dit bedrag en als Alfons een goed 
verhaal heeft en je zoekt het op in de mappen, klopt het. 
Thirza zal volgend jaar opnieuw de kascontrole uitvoeren samen met Jan van de Hoek, 
Tineke bedankt hen hiervoor. 

Er volgt officieel een stemming en dit wordt goedgekeurd. 

10. Bestuursverkiezing 

Aftredend en niet herkiesbaar: Lennie Wiersma (Facilitaire zaken) en Alfons Kreule 
(Penningmeester) 
Lennie heeft in de nieuwsbrief toegelicht waarom zij aftreedt. Er is een bos bloemen voor 
haar en dit brengen we bij haar thuis.  Ook Alfons is niet herkiesbaar en krijgt een bos 
bloemen. Er is nog geen nieuwe penningmeester gevonden en Alfons blijft tot er een 
nieuwe penningmeester is.  
Aftredend en herkiesbaar: Tineke Meijerink (Voorzitter). Monique vraagt of er leden zijn die 
bezwaar hebben tegen het herkiesbaar stellen van Tineke, er zijn geen tegenstemmers en 
Tineke zal opnieuw een periode van 4 jaar het voorzitterschap op zich nemen. 

11. Rondvraag 

- Sjouke: verzoek via de Communicatiecommissie om Clubfund actiepunten die je niet 
gebruikt, in te leveren in een hiervoor bestemd doosje.  

- Aantal jaren geleden was er een standaard scheidsrechter cursus voor 
jongens/meisjes. Hoe loopt dat nu? -> Melanie zal dit onderwerp oppakken zodat 
alle spelers in ieder geval in het bezit zijn van het Spelregelbewijs  

- Voorheen werd een update aan de scheidsrechters gegeven maar dit wordt niet 
meer gedaan -> Ook dit zal Melanie oppakken. Er zijn nu 3 regioscheidsrechters, 
Roeland Bouwhuis heeft onlangs zijn Proef van Bekwaamheid V3 gehaald.  

- Theo Post: Hoe is het verhaal van de beachvelden afgelopen? -> Tineke heeft 
namens Flash nog een brief geschreven aan de Gemeente. In het gemeente bestuur 
zijn een aantal mensen voorstander, maar we kregen het niet voor elkaar. Er zijn wel 
ideeën om iets in de buurt om te toveren tot een beachveld maar dit is nog vaag. 
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- Op uitwedstrijden komen we terug en dan willen we wat eten in het Grand café en 
dan zijn ze dicht. Er wordt op de website ruime openingstijden genoemd -> deze 
vraag is met de beheerder besproken. Maar als er geen wedstrijden van Flash zijn en 
er verder niets in De Spil wordt georganiseerd, sluit ook het Grand café. 

- Karlijn: aan het einde van de zaterdagspeeldag is het belangrijk dat de zaalwacht 
samen met de wedstrijdsecretaris zich meldt bij de beheerder. Dan wordt er samen 
een rondje gelopen of alles ok is. 

We eindigen het agendapunt met het filmpje van De Spil, een compilatie van de Open Dag.  

12. Sluiting 

Tineke bedankt alle aanwezige leden voor hun bijdrage en sluit om 21:40 uur de 
vergadering. We realiseren ons dat het allemaal nog niet goed loopt, nog niet alles op orde 
is, maar het wordt elke keer een stukje beter.  
De Spil is niet van jou, het is niet van mij, het is van ons allemaal. De visie erachter is de 
ontmoeting. 
 
Hiermee sluit Tineke de algemene ledenvergadering.  


