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Algemene Ledenvergadering dinsdag 17 december 2019 

Plaats: “Aula Agnieten college, De Spil”; Tijd: 20:30 uur. 
 
Aanwezig: Mireille Huzen, Eva Rosa Fieten, Manouk Schoemaker, Maaike van Dijk, Lisa 
Bollemaat, Marit van der Woude, Melanie Mijnheer, Sabine van de Berg, Korien Hovenga, 
Suzan Vasse, Manon van Blanken, Diana Kerkhof – Bovet, Heidi Popken, Wendy Bos, 
Henriette de Graaf, Natasja Vasse, Esther Buitenhuis, Jolanda Kiers, Roel Kiers, Rina Huzen, 
Gerben volkerink, Kerwin van de Hoek, Iris Holsappel, Nadia de Raad, Anouk Aalberts, 
Manouk Dunnewind, Lotte Nooijen, Elissa Schoemaker, Nadia Schoemaker, Annika 
Evenboer, Eline Bloemers, Esmee Huzen, Iris Kooiker, Sterre Oosterbroek, Ilona Bekedam, 
Albert Bovenhuis, Harry ter Wee, Wieko van de Hoek, Hillie Stolte, Geert Wieling, Henk 
Kruk, Gerard Oldeman, Gerrit Stolte, Theo Post, Klaas Kruidhof, Henk de Boer, Stefan 
Luchtenberg, Elize Boudeling, Lilian Wiersma, Jolanda Marsman, Jael Bovenhuis, Jesse 
Spans, Ilse van Blanken, Marcha Bollemaat, Stefan Groen, Marcia Pereira De Azevedo, Rixt 
Wieling, Wolter Greveling 
 
Opening 
Tineke opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom op de jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering. Fijn dat er weer zoveel leden gekomen zijn. 
Een jaar geleden stonden we hier ook en nu trainen en spelen we voor het tweede jaar in De 
Spil. We constateren dat het beter gaat, nog niet alles is voor 100% op orde maar we zijn 
lerende en in ontwikkeling. Er komt een keer dat we zeggen, nu is het helemaal goed, we 
gaan elke keer een stukje vooruit en het wordt steeds beter. 

1. Mededelingen 

Monique meldt dat de volgende leden zich hebben afgemeld voor de ledenvergadering:  
Sarina Massier, Anouk Blik, Sander Kreule, Danielle Bredewold, Daphne Raggers, Wieteke 
Folkerts, Tanja Evenboer, Else Marleen Schuurman, Irene Bijker, Vera Hoes, Lennie Klein, 
Wilma van Blanken, Isa Brinkman, Klaas Jan Talen, Lieke Hoekstra, Iris Buursema, Iris Blik, 
Kim Dunnink, Sebo Popken, Klaasje Tempelman. 

2. Vaststellen notulen: Algemene Ledenvergadering d.d. 18 december 2018 
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de ALV-notulen van 18 december 2018 ontvangen. De 
notulen worden goedgekeurd. 

3. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken voor de vergadering. 
 
4. Tijdslijn Flash periode 2018 -2019 / 2019 - 2020 
Bij de diverse onderwerpen op de tijdslijn wordt een toelichting gegeven. 
 
Januari 2019 

• Ledenadministratie – Hillie Stolte 
In januari heeft Hillie zich aangemeld om de ledenadministratie op zich te nemen. Hillie vertelt dat ze altijd van 
alles deed in het Flashpoint en weer wat wilde gaan doen. Op de website van Flash zag ze de vacature voor de 
ledenadministratie. Ze doet het nu een jaar. Het is af en toe nog even zoeken maar met hulp van Monique en 
Alfons gaat het steeds beter. 
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• Volleybal Open direct – Theo Post  
Het NOJK heet nu Volleybaldirect Open. Theo neemt de aanwezigen mee met een radio fragment (waarin 
Theo als volleybal reporter de wedstrijd verslaat) naar de overwinning van Meisjes C in seizoen 1996 – 1997. 
Drie jaar achter elkaar werd een Flash team Nederlands kampioen. In die tijd hadden we een goede groep 
noemt Theo.  
In 94 – 95 Nationaal kampioen meisjes D op NGJK 
In 95 – 96 Nationaal Kampioen meisjes C op NGJK 
In 96 -97 nationale kampioen meisjes C op NOJK 
In 98 – 99 werden de jongens C 3e op NGJK en in 2003 - 2004 meisjes C 3e op NOJK. 
Flash kon zich toen meten met nationale topteams en vanuit de Nevobo kwam de vraag om het NOJK te 
organiseren. Vanaf 2001 mocht Flash de voorrondes in januari organiseren en vanaf 2007 ook de halve finales 
in februari.  Theo heeft dit samen met Fred Heijmans opgepakt. 4 januari zijn weer de voorrondes en 15 
februari halve finales 
Flash heeft een goede verstandhouding met de Nevobo. Mochten we als district Noord weer aan de beurt zijn 
om de finale te organiseren, zit er voor Nieuwleusen een grote kans in dat het hier mag. 

 
Februari  

• 9 februari Pubquiz/cake – Kerwin vd Hoek 
Op de pubquiz waren enthousiaste spelers aanwezig die allemaal wilde winnen. De Activiteiten commissie 
maakte mix teams, wat niet iedereen leuk vond, maar het is wel gebeurd. Voor volgend jaar staat er weer een 
Pubquiz of id. op het programma. Als je het leuk vindt, meld je aan om te helpen bij het organiseren. 
Verder is er dit jaar geen kerstbroden actie. Vorig jaar heeft de AC beloofd te kijken naar een nieuwe activiteit 
hiervoor omdat niet alle leden nog enthousiast waren over de kerstbroden actie. Er is naar een oplossing 
gezocht en met bakker Timmer is de AC op een cake uitgekomen die 21 maart verkocht kan worden. 

• Start Regio scheidsrechter bijeenkomsten – Jesse Spans, Melanie Mijnheer, Korien Hovenga 
Scheidsrechter zaken is goed op weg. Er is een groepje spelers, Jan vd Hoek, Roel Kiers, Johan Muller, Korien 
Hovenga, Roeland Bouwhuis, Jesse Spans, Melanie Mijnheer, Almar Meijerink, die elke 2 maanden bij elkaar 
komt. Er worden ideeën besproken, SR opgeleid via het nieuwe opleidingsplan en  van elkaar geleerd.  
Zo wordt nu gewerkt met het Buddy systeem. Nadat het spelregelbewijs (N6) is gehaald, wordt vanaf de A 
jeugd spelers opgeleid tot N4 via een vaardigheidstraining. Hierna worden de eerste 3 wedstrijden samen met 
een ervaren SR, buddy, gefloten. Zo is er een back up als het even niet wil. De eerste groep is opgeleid en de 
tweede groep volgt binnenkort. 
 Verder wil SR zaken als vereniging een scheidsrechter café organiseren. Een quiz met cases voor leden maar 
misschien ook andere volleybal verenigingen. Sommige regels zijn heel duidelijk andere regels niet. Er zullen 
situaties besproken worden waardoor je ook zekerder op de bok kan staan. 
Ook zal er een Spelregel café, voor de jeugd, georganiseerd worden met mobiel en de avond wordt afgesloten 
met de online toets (V6). 
Vanaf de promotie klasse worden regio SR gevraagd, bij de tweede divisie moet Flash zelfs 2 SR aanleveren. 
Dit betekent dat als D3 promoveert er weer een nieuwe regio SR nodig is. Wie het leuk lijkt om meer te gaan 
scheidsen bij hogere dames en heren teams, kan contact opnemen met Melanie Mijnheer.  
Regio SR fluiten wedstrijden voor de vereniging buiten Nieuwleusen, op vrijdagavond is dit vaak in de 
omgeving. Het is nu ook mogelijk om als regio SR te fluiten bij wedstrijden in Nieuwleusen. Johan Muller fluit 
veel buiten Nieuwleusen. Er is een vergoeding vanuit de Nevobo, ook voor de reiskosten. 
 
Maart  

• Bezoek burgemeester – Tineke Meijerink 
Er kwam een bericht dat Erica van Lente, burgemeester Dalfsen, een speelmiddag op bezoek wilde komen. Er 
was een wedstrijd tussen Flash en Bedum, waar ze ook burgemeester is geweest. Bestuur en Erica van Lente 
hebben met elkaar gesproken over Flash. De Burgemeester had grote belangstelling, hoe het ging, aantal 
vrijwilligers, trainers bij Flash. Hierna heeft ze de wedstrijd bekeken. 
 
April  

• Rabobank clubkas actie – Lilian Wiersma 
Voor de Rabobank clubkas actie wordt het filmpje getoond dat door Rina Huzen is gemaakt. De opbrengst 
was bijna €1000,-. Dit bedrag is besteed aan polo’s voor vrijwilligers, zaalwacht, CMV coördinatoren, etc. 
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• Sportiefste team – Jael Bovenhuis 
Dit is de enige prijs die het Heren team vorig seizoen heeft gewonnen, maar is niet minder leuk. Na elke 
wedstrijd hebben scheidsrechters een enquête ingevuld en het H1 team van Flash voor de regio Noord tot 
sportiefste team gekozen. 

• Promotie/Degradatie wedstrijden – Tineke Meijerink 
Een aantal dames teams heeft PD wedstrijden gespeeld. D2 en D3 hebben gestreden en alles gegeven maar 
het is net niet gelukt. Misschien dat dit jaar nog verrassingen heeft. D6 is het wel gelukt en gepromoveerd naar 
de derde klasse 

• Einde competitie feestavond – Iris Holsappel  
De feestavond was iets anders ingericht dan de vorige seizoenen. Het was mogelijk om eerst met elkaar te 
eten. Daarna was er een bingo spel en aansluitend het feest. Deze opzet was bedacht zodat het voor iedereen 
aantrekkelijk was. De avond was een groot succes. 
 
Mei 

• Volleybalweekend 19 mei, Summercamp Heino – Elissa Schoemaker 
Het was niet meer mogelijk om in de sporthal te overnachten en dat betekende dat er uitgekeken moest 
worden naar een andere locatie. Uiteindelijk is het Summercamp Heino gevonden. Er was een eigen huisje, 
groot veld in de buurt, zwembad; het was een succes. Voor komend volleybalweekend is nog geen concrete 
invulling bedacht maar de kans is groot dat we weer naar Heino gaan. 
 
Juni 

• 29 juni Plus Luuk Tijs toernooi –  Tineke Meijerink 
Het was een zeer warm toernooi waarbij de familie van de Hoek opnieuw won. We zijn benieuwd wat het 
geheim van de familie van de Hoek is, maar dit blijft voorlopig onbekend. 

• 13 juni Presentatie kleding leveranciers Flash – Sjouke Kooistra 
Dit seizoen is het laatste seizoen in het huidige wedstrijdtenue. 13 Juni is de Sponsor commissie in gesprek 
geweest met twee kledingleveranciers, de huidige leverancier en een nieuwe leverancier uit Italië. Sebo kwam 
met het idee voor een nieuwe techniek, sublimeren zodat er meer sponsoren te plaatsen zijn op het shirt en er 
van meer kleuren gebruik kan worden gemaakt. Uiteindelijk is voor de huidige leverancier gekozen. Deze 
denkt goed mee en nalevering is geen probleem. Er is nu gevraagd een ontwerp te maken. De sponsor 
contracten zitten er op en de sponsor commissie legt nu contacten met nieuwe en huidige sponsoren. 
De huidige kleding gaat weer naar een goed doel. 
 
September 

• Start CMV -  Mireille Huzen / Melanie Mijnheer 
Mireille en Melanie verzorgen de technische kant van de CMV en Wieteke en Diana de wedstrijdkant. Na de 
zomer vakantie zijn Mireille en Melanie gestart. Iedereen was zoekende en alle trainers deden maar wat; daar 
is verandering in aangebracht. Als eerste is het seizoen in 3 periodes verdeeld. Elke periode is er een 
trainersbijeenkomst en wordt besproken wat er behandeld wordt zodat iedereen met hetzelfde bezig is. Er 
wordt gewerkt met een reservelijst voor als je geen training kan geven. De grootste verandering is dat er nu 
met 3 spelers in het veld i.p.v. 4 wordt gespeeld. Voordeel is dat met deze kleinere teams de kinderen meer 
bewegen, er is meer balcontact, er staan minder kinderen aan de kant en er is duidelijkheid. Deze wijziging 
pakt positief uit al was het even wennen.  
Ook is “Spelers van de maand” opnieuw gestart, dit was voorheen Mini van de maand. Als eerste hebben 3 
jongens bij H1 meegekeken. Hillie Stolte pakt dit onderdeel op en zorgt dat alles geregeld wordt. Na afloop 
krijgen de spelers een foto aan een keycord mee. 
Omdat er minder contact is tussen trainers en ouders (doordat ouders niet meer in de zaal zitten maar achter 
het glas), is er een ouder kind training georganiseerd . Melanie en Mireille en Diana en Wieteke zitten aan een 
tafeltje in de sporthal en zijn gewoon aan te spreken. 
Voor ouders die een team coachen zijn coachformulieren met ideeën en tips.   
Sinds dit seizoen zijn er ook spelregels gewijzigd bij de CMV. Bij N2 en N3 gaat er geen speler meer uit, dit past 
goed in het nieuwe systeem met 3 spelers 

• 13 september – teampresentatie – Monique Wieling 
Er wordt een filmpje van de opkomst van alle jeugdspelers getoond.  
Vorig seizoen waren we als bestuur niet tevreden over de teampresentatie. Het was het eerste jaar in de Spil 
en alleen al de familie van de spelers op de tribune en de afstand die dit creëerde, viel tegen. Dit seizoen was al 
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veel beter met tribunes, een clinic en kahoot. De teampresentatie werd afgesloten met een wedstrijd D1 -D2. 
Mocht je een idee hebben hoe het nog beter kan, graag een bericht naar secretaris@flashnieuwleusen.nl 

• 20 september – Hypotheekgroep competitie – Henk Krul 
De Hypotheekgroep competitie bestaat dit jaar 18 jaar. De competitie wordt op vrijdagavond gespeeld en is 
opgezet door Klaas Jan Talen. Het is met 3 poules begonnen en na een aantal jaar was de belangstelling zo 
groot dat Klaas Kruidhof gevraagd is te helpen. In 2014 is de organisatie overgenomen door een aantal 
enthousiaste mensen. Het eerste jaar in de Spil was even wennen. Er was geen scorebord en geen teller. Met 
muziek is dit toen opgelost. Als de muziek was afgelopen was ook de wedstrijd afgelopen. Nu is er alleen nog 
geen zoemer. Er is nog steeds veel belangstelling. De start is wat eerder dan voorheen zodat ook de 
deelnemers van de laatste wedstrijd kunnen napraten. Ook is het niveau omhoog gegaan, iedereen kan bijna 
kampioen worden.  

• Nieuwe jeugdtrainers – Stefan Groen 
Stefan is een nieuwe trainer die gevraagd is om de jeugd te trainen. Samen met Manon van Blanken traint hij 
B1 en dat gaat goed. Zelf heeft hij altijd training gehad van Erik Bekema en heeft het als leuk ervaren dat 
iemand je traint die net iets ouder is dan jezelf. Verder zijn ook Lisa Bollemaat en Iris Kooiker dit seizoen 
nieuwe jeugdtrainers.  
 
Oktober 

• Ledborden – Sjouke Kooikstra 
Een jaar lang is er geen uiting gegeven in de Spil aan sponsoren. Er was nog geen scherm en de sponsorborden 
mochten niet geplaatst worden. Sinds enige tijd worden alle sponsoren bij thuisspeel zaterdagen op het 
ledscherm getoond. Vanaf volgend seizoen staan er nieuwe en meer sponsoren op de shirts. 

• 1e inventarisatie sponsoren – Geert Wieling 
Er zijn een aantal punten die je mee kan nemen als je het hebt over sponsoring. De volgende uitgangspunten 
zijn opgesteld: het moet geld opleveren voor de vereniging en het moet passen binnen het beleid van de 
vereniging, politiek beschouwelijk neutraal. Van de sponsor vraagt dit betrokkenheid bij de vereniging. Wat is 
een dorp zonder verenigingen? En verenigingen hebben sponsoren nodig zodat de contributie en 
evenementen betaalbaar blijven. Alle bestaande sponsoren zijn gevraagd of ze doorgaan als sponsor of 
wijzigingen willen doorvoeren in hun sponsoring. Na een 1e inventarisatie gaan bijna alle bestaande sponsoren 
door.   

• Materialen commissie – Jolanda Kiers/Natasja Vasse 
Sinds kort heeft de materialen commissie weer 2 commissieleden. Jolanda is in oktober gestart en het was 
snel duidelijk dat de materialen niet op orde waren. Er zijn veel oude ballen en veel sleutels en lopers in 
omloop en dat werkt niet. Na een oproep in de nieuwsbrief melde Natasja zich en samen zijn ze naar het 
bestuur gegaan. 
De Ballenkast wordt gerepareerd, er komen nieuwe sloten en dus nieuwe sleutels. 
Iedere trainer krijgt een eigen tas met 5 ballen en neemt deze mee naar huis 
Ook elk team krijgt een eigen tas met 5 ballen, deze wordt in de ballenkast opgeborgen. Bij het uitdelen van 
de tas met ballen moet een contract getekend worden. Als aan het eind van het seizoen de ballentas niet 
compleet is, zal er een bedrag in rekening gebracht worden.  
Gemeld wordt nog dat de wedstrijdnetten niet op de juiste hoogte gebracht kunnen worden bij H1. Ook 
schijnen de meetpalen niet te kloppen. De Materialen commissie kan dit met het beheer van de Spil 
bespreken. 
 
November 

• Vrijwilligers commissie – Jolanda Kragt / Lilian Wiersma 
De vrijwilligerscommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van de jaarlijkse vrijwilligersavond. Dit jaar 
is er een casino avond georganiseerd. Voor de jeugd vrijwilligers die te jong waren, was er een cadeaubon. 
De vrijwilligers commissie verzorgt ook de organisatie van de horeca bardiensten. Flash mag vrijwilligers 
leveren bij thuisspeel zaterdagen en andere Flash evenementen en krijgt 10 pp per uur. Er is een nieuwe flyer 
met alle data en hiervoor kun je je aanmelden. Je wordt opgevangen door de dames van de Spil en krijgt een 
poloshirt van Flash aan. Het gaat om blokken van 3 uur. 
Verder zoekt de commissie nieuwe leden om de commissie te versterken en is op zoek naar nieuwe ideeën. Er 
wordt opgemerkt dat de horeca invulling voor de zaterdag misschien beter voor de avond is en niet de 
middag. 
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• Spelletjesavond – Nadia de Raad 
Er is onlangs een spelletjes avond georganiseerd. Het ging om een open avond om ongedwongen spelletjes te 
spelen. Het was erg gezellig. 

• Communicatie commissie, Instagram – Korien Hovenga 
Korien is het gezicht achter Instagram. Er was geen vacature voor deze functie maar Korien heeft met Heidi 
Popken gesproken en dit is in gang gezet. Veel jonge leden hebben geen facebook maar wel Instagram. Dus 
als je iets leuk vindt, vraag gewoon eens rond wat je kan doen. 
 
December 

• Huldigen kampioenen – Tineke Meijerink 
Afgelopen zaterdag zijn nog 3 CMV (N6-3/N2-1/N2-2) teams kampioen geworden. Dit maakt totaal 4 CMV 
teams want N3-2 was al kampioen. Verder is ook XB1 kampioen geworden. We gaan dit nog vieren en 
huldigen op de eerste thuis wedstrijd, 25 januari. 
 

• Symposium regio Noord, Nevobo – Tineke Meijerink 
Monique, Tineke en Melanie zijn naar het regio symposium van de Nevobo geweest. Melanie heeft een 
workshop arbitrage gevolgd en Monique en Tineke over technisch kader. 
Ook is gesproken over het lokaal sportakkoord. Er komt steeds meer op verenigingen af, er wordt om meer 
kwaliteit gevraagd en je hebt hierbij professionele hulp nodig en kan het niet meer alleen met vrijwilligers 
oplossen. Er werd genoemd dat er door de Nevobo gekeken wordt bij welke verenigingen een betaalde kracht 
aangesteld kan worden. Deze kosten hiervoor komen voor een deel bij de vereniging. Misschien dat hierbij 
ook de bondscontributie omhoog gaat.  

• Oproep vacatures - Tineke Meijerink 
Er zijn nog steeds 2 vacatures bij het bestuur, iemand voor facilitaire zaken en iemand voor volleybal zaken. 
Verder zijn we nog op zoek naar een nieuwe penningmeester. 

5. Financieel verslag en begroting 

De kascommissie (Tirza Keesmaat en Jan van de Hoek) is geweest om de boeken door te 
nemen. Het is belangrijk dat ook de leden weten hoe de vereniging ervoor staat.  
 
De obligaties staan uit en zijn in de Marskramer geplaatst. 
 
Resultaat 
Er is een verlies begroot maar dit is in werkelijkheid groter geworden. In de begroting van 
vorig jaar is €4000,- opgenomen voor het leveren van vrijwilligers in de horeca van de Spil. 
In werkelijkheid is er 100 uur geleverd, €1000,.  
Voor de reclame borden heeft Flash sponsorcontracten maar doordat dit later gerealiseerd 
is, zijn er geen kosten aan de bordsponsoren afgelopen seizoen in rekening gebracht.  
 
Koffie tijdens vergaderingen en het huren van ruimtes e.d. zorgt voor een ‘spil effect’ van     
€ 1.000,. Opbrengsten tijdens Volleybaldirect Open en overige evenementen gaan nu naar 
de Spil. Wel krijgt de organisatie een aantal consumptiemunten tijdens deze evenementen 
van de Spil. 
 
Begroting 
De reclameborden kunnen weer gefactureerd worden en de contributie verhoging (en 
volgende voor januari) is in de begroting verwerkt.  
Aan de kostenkant moeten we scherp zijn. Het Martin Flier mix toernooi bijvoorbeeld 
gewoon op donderdag houden want dan is de zaal ingehuurd en dit scheelt extra 
huurkosten.  
Toegang tot sport en hiermee de contributie moet laagdrempelig zijn. Het afgelopen jaar 
was een leerjaar. Met de verkoop van het Flashpoint hebben we een behoorlijk bedrag op 
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de rekening staan. We denken na hoe dat structureel in te zetten en niet dat we elk jaar in 
de min uitkomen zodat het geld verdampt. Als er ideeën zijn, of je wilt er over meedenken, 
meld je aan. 
 
De contributie kent vanaf 1 januari een verhoging op de spelende leden. Dit geldt ook voor 
de woensdag recreanten want die hebben een trainer voor de groep staan.  

6. Verslag kascommissie  

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

7. Benoeming nieuw lid kascommissie 

Jan van de Hoek en Gerard Oldeman gaan volgend jaar de kascontrole uitvoeren. Tineke 
bedankt hen hiervoor. Er volgt officieel een stemming en dit wordt goedgekeurd. 

8. Bestuursverkiezing 

Er zijn geen bestuursleden aftredend of niet herkiesbaar. In verband met de zoektocht naar 
een nieuwe penningmeester wordt genoemd om deze functie te splitsen in administratief 
en strategisch. Deze optie is inderdaad door het bestuur ook meegenomen, maar helaas 
nog geen resultaat. 
 
9. Rondvraag 
- Roel noemt dat de kwaliteiten van het Grand café in de Spil te wensen overlaat en vraagt 
wat het Flash bestuur hierin kan betekenen. Tineke heeft onlangs een gesprek gehad met 
Jan Kats en Stefan Keijzer. Er is toegegeven dat het niet goed loopt. Vanuit Flash is 
aangegeven dat teams al hebben laten weten na een wedstrijd ergens anders te willen gaan 
eten. De Spil denkt na over hoe dit probleem op te lossen. Het onderwerp is al eerder 
aangekaart. Het punt is goed en we nemen de voorbeelden mee, maar doen ook een beroep 
op de Flash leden om op piekmomenten capaciteit te leveren in de horeca van de Spil.  
- De vraag wordt gesteld of er nog een kast komt voor de miniballen. Het wordt genoteerd 
en in een gesprek met Jan Kats meegenomen. 
- Door de constructie van het plafond in de Spil zijn er al veel lekke ballen. Alle lekke ballen 
worden bij de Spil gedeclareerd. 
- D1 speelt in “zeer kleurrijke” inspeelshirts. Komen er nog “echte” inspeelshirts? Er zijn nu 
drie sponoren hiervoor benaderd maar er is nog geen sponsor hiervoor gevonden. Er is nog 
een gesprek gaande hierover.  
- De prijzen van de consumpties op het bord in het Grand café zijn verdwenen. Waarom is 
dit en kan dit weer geplaatst worden? Het is ook een wettelijk geregelde 
informatieverplichting voor de onderneming. Dit wordt meegenomen in het gesprek met 
Jan. 
- Henk de Boer: vrijdagavond met de hypotheekgroep zitten degene die het laatst spelen 
achterin een hoekje. Misschien kan in overleg een paar tafels bijgezet worden.  
- Genoemd wordt dat het prettig is als er één lijn komt bij de recreanten. Een trainingsavond 
voor alle recreanten. TC en bestuur neemt dit mee. 
- Dit jaar is gebleken dat Flash niet alle leden die dat willen een competitie team kan 
aanbieden.  Vorig seizoen was er een H3 team waarvan vier spelers hebben aangegeven 
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competitie te willen blijven spelen. Graag wordt gezien dat dit vanuit het bestuur wordt 
opgepakt. 

10. Sluiting 

Tineke bedankt alle aanwezige leden voor hun bijdrage en sluit om 22.29 uur de 
vergadering. Flash staat goed in de regio bekend, we zijn een goede stabiele vereniging. We 
mogen trots zijn hierop met elkaar. We lopen nog tegen veel dingen aan maar je kunt 
dingen altijd verbeteren. De vereniging zijn we samen, en denk eens op een zaterdag wat er 
allemaal gebeurd is te kunnen volleyballen. 
 
Hiermee sluit Tineke de Algemene ledenvergadering.  


