Notulen
Algemene Ledenvergadering dinsdag 22 november 2016
Plaats: “Flashpoint”;
Tijd: 20:30 uur.
Aanwezig: Alfons Kreule, Tineke Meijerink, Heidi Popken-Knol, Sjouke Kooistra, Jolanda
Marsman, Elize Boudeling, Natasja van Saltbommel, Wim Sibelt, Roel Kiers, Marcha
Bollemaat, Harry ter Wee, Gerben Vokerink, Wieko v.d. Hoek, Germo v.d. Hoek, Ronald
Durieux, Almar Meijerink, René Wirtz, Jan v.d. Hoek, Daniëlle Bredewold, Lieke Wink, Eline
Bloemers, Maxime Pieters, Ilona Bekedam, Linda Huzen, Lisa Bollemaat, Nathalie
Schuurman, Sarina Massier, Leonie Schrooten, Daphne Raggers, Anouk v.d. Woude, Lisette
Prins, Jennelien Reuvers, Simone Zunnebeld, Iris Kooiker, Manouk Dunnewind, Manon v.d.
Vegt, Esther Huiskes, Sabine Bruggeman, Marcel Holterman, Iris Blik, Henriëtte de Graaf,
Judith Boonen, Henk de Boer, Gerard Oldeman, Iko Hendriks, Henk Krul, Rolfjan
Lammertsen, Martin Flier, Janny Dekens, Theo Post, Luit Dekens, Sabine ter Wee-Blanket,
Monique Wieling, Geert Wieling, Lennie Wiersma, Arenda Veijer-Mollenhorst, Bertus
Schoemaker, Daniëlle Zieleman, Anouk Blik, Manouk Schoemaker, Manon van Blanken,
Irene Bijker, Sabine van den Berg, Michael Schunselaar, Mireille Huzen, Anke AalbertsSchuurman, Myrthe Schuurman, Maaike van Dijk en Eva Rosa Fieten.
1. Opening
Tineke Meijerink opent om 20:40 uur de vergadering en heet de aanwezige leden van harte
welkom. Tineke geeft aan dat het bestuur erg blij met de grote opkomst is en een speciaal
welkom voor de oprichter van de vereniging, Martin Flier. Ze deelt ook mee dat de agenda
wijzigt, de bestuursgroepen zullen na het punt Benoeming nieuw lid kascommissie aan bod
komen.
2. Mededelingen
Heidi meldt dat de volgende leden hebben kennis gegeven niet op de ledenvergadering
aanwezig te zijn: Natasja Vasse, Sebo Popken, Albert Bovenhuis, Klaas Jan Talen, Klaasje en
Anton Tempelman en Kees en Frouwkje van Keulen.
3. Vaststellen notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 14 december 2015
Er zijn verder geen op- of aanmerkingen over de ALV-notulen van 14 december 2015 zoals
deze zijn gepubliceerd op de website. De notulen zijn hierbij, onder dankzegging aan Heidi,
door de vergadering goedgekeurd.
4. Ingekomen stukken
Er zijn geen stukken voor de vergadering ingekomen.
5. Financieel verslag en begroting
Tineke deelt mee dat de leden voorafgaand aan de vergadering de mogelijkheid hebben
gehad om de financiële stukken door te nemen en vraagt of daar nog vragen over zijn.
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Er zijn vanuit de aanwezige leden verder geen vragen omtrent de financiële stukken.
6. 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 2015-2016
maakte een goed verzorgde indruk. Tineke bedankt Almar en Iko voor de controle.
Alfons vraagt binnen de vergadering of er mensen zijn die hem willen helpen voor de
begroting op de lange termijn (i.v.m. WOC Campus), Geert Wieling en Jan van de Hoek
hebben zich hiervoor aangemeld (na de vergadering).
7. Benoeming nieuw lid kascommissie
Tineke vraagt of Almar en Iko volgend seizoen weer de kascontrole willen doen, Almar en
Iko geven beide aan hiertoe bereid te zijn. Tineke bedankt hen hiervoor.
8. Bestuursgroepen aan het woord
Tineke memoreert aan de gebeurtenissen van het seizoen 2015-2016. Als bestuur een
onstuimig jaar gehad en nog steeds 2 vacatures binnen het bestuur die nog opgevuld
moeten worden.
Tineke uit haar lof voor de kledingcommissie voor het werk dat ze verricht hebben i.v.m. de
nieuwe wedstrijdkleding.
Tineke geeft aan dat het bestuur aan het begin van het seizoen een brainstormsessie gehad
heeft met de jeugd. Daaruit zijn vele goede punten naar voren zijn gekomen. Onder andere
de verbetering van de communicatie, wat geresulteerd heeft in een groepsapp bestuur met
teams. Teven zijn er n.a.v. de brainstormsessie 2 nieuwe leden in de sponsorcommissie
gekomen.
Tineke geeft aan dat de technische commissie goed loopt, Harry ter Wee is de nieuwe
voorzitter geworden, ze zijn alleen nog steeds op zoek naar een commissielid voor de
herenlijn.
Uitdaging voor dit seizoen; Boy Soentpiet en Monique Wieling hebben aangegeven dat ze
gaan stoppen als mini-coördinatoren eind van dit seizoen, Tineke geeft aan dat het erg
belangrijk is dat hier een goede opvolging voor komt want de basis wordt bij de mini’s
gelegd.
Sjouke (bestuursgroep Marketing & Communicatie) geeft aan dat de flashwijzer nog 2x per
seizoen uitkomt en dat er digitale nieuwsbrieven gedurende het seizoen worden verstuurd.
De bedoeling is om de website te optimaliseren aankomend seizoen.
Sjouke geeft aan dat de sponsorcommissie druk is geweest met het vinden van sponsoren,
aangezien de meeste sponsorcontracten afliepen. Er is ook uitbreiding geweest binnen de
commissie. Momenteel zijn ze bezig met sponsoren voor inspeelshirts.
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Kledingcommissie; het kledingbeleid is iets uitgebreid. Voor de jeugdteams en H1, D1 en D2
zijn door de vereniging trainingspakken en tassen beschikbaar gesteld, deze mogelijkheid
zal nu ook aan de overige teams worden aangeboden. Ook is de commissie momenteel
bezig met de inspeelshirts en het voorzien van de staf van kleding.
Tineke geeft dat aangezien er binnen het bestuur niemand is voor facilitaire zaken en
volleybalzaken, daarom is er van deze bestuursgroepen geen verslag.
René geeft aan dat Jennie Lammertsen en Aly de Weerd stoppen met hun werk binnen de
commissie wedstrijdzaken.
9. WOC Campus
Er wordt een presentatie getoond waarin de huidige status en de tijdlijn wordt uitgelegd.
De leden geven aan dat het wel van belang is dat er goed naar de details gekeken wordt,
onze wensen duidelijk naar voren brengen. René vraagt hoe wij ons informeren; Alfons
geeft aan dat wij, als het op details aan komt, terug komen bij de leden.
Mireille vraagt waarom de andere sportverenigingen niet als gebruikers staan, deze worden
vertegenwoordigd door de stichting de Schakel. Wij zijn hierin betrokken omdat wij een
eigen kantine in te brengen hebben, het voordeel hiervan is dat we dicht bij het vuur zitten.
Tineke geeft aan dat ze afgelopen vrijdag een gesprek hebben gehad met de gemeente
omtrent de inbreng van onze kantine, het was een goed gesprek en er komt nog een
vervolg op.
10. Wat verder ter tafel komt
50-jarig bestaan; in 2018 bestaan we 50 jaar en dit wil het bestuur niet ongemerkt voorbij
laten gaan. Het bestuur wil graag een feestcommissie hiervoor vormen en roept leden op
zich hiervoor aan te melden bij één van de bestuursleden.
René vraagt of we de penningmeester nog décharge moeten verlenen voor het financiële
verhaal. Tineke vraagt de aanwezige leden om de penningmeester décharge te verlenen, de
leden doen dit d.m.v. applaus.
11. Bestuursverkiezing
Heidi Popken-Knol is aftredend. Helaas heeft het bestuur nog geen opvolger voor Heidi
kunnen vinden. De aanwezige leden bedanken, onder luid applaus, Heidi voor haar inzet.
12. Rondvraag
Henk de Boer; waarom kunnen wij niet één sleutel van de buitendeur krijgen, dit vooral
i.v.m. de brandveiligheid. Alfons geeft aan dat het bestuur binnenkort weer een gesprek
met Jan Kats hierover zal plannen.
Bertus Schoemaker; wat gaat de vereniging doen aan het tekort aan scheidsrechters. René
geeft aan dat de NeVoBo aan het onderzoeken is om het huidige systeem aan te passen. Dit
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zou dan betekenen we minder uitfluiters hoeven te regelen, wel zullen onze scheidsrechters
thuis in hogere klassen moeten fluiten.
René geeft aan dat hij van mening is dat iedereen te bang is om iets binnen de vereniging te
gaan doen. Leden moeten zich ervan bewust zijn dat er iets moet gebeuren om als
vereniging door te kunnen gaan.
Bertus; wordt er nog iets gedaan aan de thuisfluiters om deze in hogere klassen te laten
fluiten. Tineke geeft aan dat het bestuur dit niet weet. Bertus geeft ook aan dat Johan
Muller ooit heeft aangegeven daarin iets te willen betekenen, maar dat daar verder niets
mee is gedaan.
Henk de Boer; waardering naar de clubleden voor hun hulp in de kantine. Wel roept hij
iedereen op meer te betalen met kleingeld en de verwarming lager te zetten bij afsluiting
van de kantine.
Roel Kiers; pinautomaat in Flashpoint? Alfons geeft aan dat we hier niet meer aan beginnen.
Henriëtte de Graaf; het is niet handig dat de trainer alleen de sleutel van de ballenkast
heeft. Alfons geeft aan dat het een grote chaos was en daarom krijgt de trainer de sleutel en
moet dit binnen het team zelf verder regelen.
13. Sluiting
Tineke dankt de aanwezige leden voor hun bijdrage en sluit om 21:40 uur de vergadering.

