
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanwezigen: 
 

Zie presentielijst (31 personen incl. Laurens Nijdeken en Corinne Thielen) 

Afwezigen met kennisgeving: Jan Jansen, Jessie Kamp, Bert Scherpenzeel 
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NOTULEN 

 

Datum:  19 december 2016, 19:30 uur 

Plaats: Sporthal De Korf, Leusden 

Overleg: Algemene Leden Vergadering (“ALV”) 

Voorzitter: Jan Arts (Penningmeester) 

 (waarnemend voor Corinne Thielen) 

Notulist: Laurens Nijdeken 

 

 

1. OPENING 
Corinne Thielen (voorzitter van de ALV) opent de vergadering. Corinne verzoekt de aanwezigen de 
presentielijst te tekenen. Corinne noemt de afwezigen met kennisgeving. 
 

 

2. BESTUURLIJKE MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN 
Ingekomen stuk: 

• Organisatie jeugdkamp. Arianne van de Boom zoekt versterking voor de organisatie van het 
jeugdkamp. Zij is nog alleen over. Graag aanmelden. 

Bestuurlijke mededelingen: 

• Bestuursvacatures:  
-Penningmeester en/of secretaris. Voor penningmeester is  enig boekhoudkundig inzicht    
wenselijk. Secretaris moet goed kunnen organiseren 
-Algemeen bestuurslid 
-TC. Bezetting was al aan de krappe kant, maar is onderhand wel nijpend aan het worden. 
Vanwege promotieonderzoek van Kitty komt Voorzitter TC ook vacant. 
-Materialenman. 
Van de groep aanwezigen is al een groot deel actief. Merendeel taken moet door een kleine 
groep senioren gedaan worden. 

• Bestuur gaat aantal enquêtes  rondsturen en hoopt op veel respons. Vanwege de nieuwe hal die 
begin 2018 beschikbaar is, is het noodzakelijk om te inventariseren of de vrijdag als thuisavond 
nog steeds gewenst is. I.v.m. actief zijn van een groot deel senioren als coach, spelen sommige 
teams altijd laat. Daardoor kan jeugd niet altijd kijken bij de hoogste teams. 

 
 
 

3. NOTULEN VORIGE ALV 

Notulen ALV d.d. 30-11-2015 

Bernke te Winkel vraagt of er sinds vorig jaar wat gebeurd is met de doorlinkmogelijkheden naar 
teamuitslagen op de website. Het probleem zit bij de RSS feeds van de NEVOBO. Chris de Groot heeft 
geprobeerd het te fixen. Is nog niet gelukt. Wordt vervolgd.  
Henry van de Werf vraagt of er nog teamfoto’s op de site komen. Dat het nog niet gedaan is heeft 
met de onderbezetting van het bestuur te maken. Henry wil dit wel op zich nemen. 
Herman Bijleveld vraagt hoe het zit met de vergoedingenstaffel. Bestuur is hier mee bezig geweest 
maar heeft nog geen bevredigende staffel kunnen opzetten. Voor iedere combinatie moet er 
duidelijkheid zijn. Trainer/coach, alleen trainer, alleen coach, gekwalificeerde trainer, ervaring enz. 
Deze week probeert bestuur opheldering te verschaffen. Het beste zou zijn aan het begin van het 
seizoen een contract op te stellen waarin verwachtingen en doelen van beide kanten zijn 
opgenomen. 
Peter Aikema. Er is dan dus duidelijkheid voor de trainers. Waar is de transparantie voor de 
vereniging? Zoals gezegd probeert het bestuur een staffel te creëren waar niet een seizoen later al 
weer een uitzondering op gaat komen. Ter geruststelling: qua trainersvergoedingen wordt er geen 
geld over de balk gesmeten. Het zit vnl in de vrijwilligersvergoedingssfeer. 
Verder zijn er geen vragen of opmerkingen over de notulen. Deze zijn hiermee dan ook goedgekeurd 
door de ALV en worden als definitief beschouwd. 
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4. JAARVERSLAGEN 

 

Jaarverslagen zijn verzameld en gebundeld in één groot jaarverslag en financieel overzicht. 

a. Van de secretaris 

Laurens Nijdeken noemt het belangrijkste uit het verslag dat het ledental bij de CMV jeugd en de A 
jeugd behoorlijk aangegroeid is. Resp. 69% en 50% 
Kledingdeal was belangrijk. De nieuwe sportzaak met webshop is tevreden. Er wordt goed besteld    
 

b. Van de Technische Commissie 

Kitty Meijer vindt het belangrijk dat er zowel in de dames- als de herenlijn een mooie verdeling over 
de klassen is dit seizoen. Helaas is dit het gevolg van een tweetal degradaties vorig seizoen 
 

c. Recreatieve afdeling 

Carlo Kielstra geeft aan dat het ledental stabiel is en dat er geen wachtlijst wordt gehanteerd. 
 

d. Sponsor Commissie 

Jitske Tuk geeft aan dat er helaas geen Boni Actie geweest is 
 

5. FINANCIËN 

a. Rekening & verantwoording verenigingsjaar 2015-2016 

Laurens Nijdeken geeft aan dat begroting en actueel niet heel erg veel uit elkaar lopen. Verder heeft 
de vereniging een potje opgebouwd en de inhoud weer terug in de vereniging gestopt, vandaar dat 
de uitgaven voor het jeugdkamp en het eindfeest wat hoger zijn dan begroot 

b. Decharge penningmeester 

Marian van Zandbrink en Jitske Tuk verlenen decharge. 
 

c. Begroting verenigingsjaar 2016-2017 per 01-07-2016 

In de begroting is 5000 euro opgenomen als reserve. Te besteden aan trainerskosten en materialen. 
Alles is gammel. Bestuur is in overleg met de sportafdeling om te vernieuwen. Marleen Vrijhoef  
merkt op dat het net in de Meent kapot is. Kitty Meijer geeft aan dat er gevraagd is om het beste  
materiaal uit de Korf naar de Meent te verhuizen. Daar niet vernieuwen i.v.m. afbraak in 2018. 
 
 

 

6. VERKIEZING COMMISSIES 

a. Kascommissie  

Zittende leden (Jitske Tuk en Marian van Zandbrink) benoemd t/m 2015-2016  
Zij nemen afscheid. 
Wendy van Essen en Bernke te Winkel bieden aan om voor seizoen 2016/2017 de taak over te 
nemen. 

b. Commissie van Beroep  

Zittende leden Jitske Tuk en Minco Kersloot  benoemd t/m 2016/2017 
Geen nieuwe commissie leden nodig. 

 

7. VOOR AKKOORD VOORGELEGD AAN DE ALV 
a. Technisch Beleidsplan 

Goedgekeurd 
b. Stemming herkiezing huidig bestuur. Met applaus van de vereniging ingestemd. Met de opmerking 

en verwijzing naar punt 2 bestuursvacatures 
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8. RONDVRAAG, OPMERKINGEN, IDEEËN 
Sandra Holtslag: aantal deelnemers SVT 2016 is meer dan verdubbeld t.o.v. 2015. Er waren in 2016 185 

deelnemers t.o. 85 in 2015. Rekening mee houden in de begroting. 

Lastig dat organisatie niet op de hoogte was van het feit dat AFAS papierloos is geworden, ook voor het 

drukken van het SVT boekje. Voor 2017 weten we het nu. Suggestie: scholen bestand opsturen en zelf 

laten printen. 

Irene van Gangelen: komt er snel DWF in de Korf? NEVOBO is erg streng geworden met 

formulierencontrole en er zijn al veel boetes geweest. Suggestie voor teams: schrijf de relatiecode van je 

coach op een papiertje en doe dit in het spelersmapje. Suggestie voor de scheidsrechterscoördinator: vul 

op de witte formulieren achteraf de relatiecode van de coach en de scheidsrechter in. 

Bestuur geeft aan dat er al een laptop is. Nu wordt in een werkgroep besproken hoe het logistiek het 

beste aangepakt kan worden. Live bijhouden zullen we niet doen. 

Meest logische werkvorm lijkt: evt aangepast/zelfgemaakt formulier op de velden voor time outs en 

wissels en setstanden. Aanvoerders en scheids vinken in het hok vooraf de spelers aan en vullen na afloop 

de setstanden in en vinken handtekeningenvakjes aan.  

Als er verder geen vragen meer zijn bedankt Corinne Thielen Irene van Gangelen voor het notuleren van 

deze ALV en het vrijwilligerswerk tbv de ledenadministratie en het wedstrijdsecretariaat voor de 

vereniging. Ze krijgt een bon overhandigd. Irene is verrast en bedankt het bestuur waarbij ze aangeeft nog 

topfit te zijn en nog wel wat jaartjes mee te kunnen. 

10.  SLUITING 
De vergadering wordt om 20.10 uur afgesloten door voorzitter Corinne Thielen die iedereen bedankt  
voor zijn/haar inbreng. 


