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Notulen Algemene Ledenvergadering VC. Voluntas 29 maart 2016 
 
Aanwezig: 
P.Muizers, P. Gerards, W. Bonné, M. Bonné, H. Cloudt, T. Cloudt, J. ten Berge, J. Geraeds, G. Peeters 
J. Beckers, P. Veelen, W. Kruytzer, C. Kolodziejak, R. Cillekens, R. Jacobs, E. Janssen, V. Baade,  
P. Henstra, R, Vroegop, R. Golsteijn, I. Mossa, G. Nacken, J. Henstra, H. Brentjens, D. Veelen,  
T. Cillekens, H. Schuren, A. Bontekoe, H. Koonen, P. Sloesen, P. van Kruchten, M. Creemers,  
J. Meijers, M. Hammes, L. Verstappen en P.Hintzen.  
 
Afwezig (m.b.v.v.): 
Tessa Reinders, Fenne Kuipers, Sophie Schoonbrood, Tanja van Melick, Jo Bonné, Jack Schmits, Jenny 
Fijten, Lotte Fijten,  Rionne Cuypers, Gitte Rademacher, Nathalie Roubroeks,, Nadine Karo, Jan 
Timmermans, Cheryl Ramakers, Lilly van Winsen, Charlotte Horrichs, Lilian Winssen, Lara Cuijpers, 
Roel Reumkens, Monique Noll, Chantal Veldhuis, Vera Tmmermans, Petra Derix, Henk Dortangs,  
Anja  Heijmans. 
 
1. Opening door de voorzitter 
 
De voorzitter opent de vergadering om 20.04 uur en heet eenieder van harte welkom. 
 
2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 31 maart 2015 (bijlage 1) 
 
Naar aanleiding van: 
 
Wido Kruytzer: 
 
Bij het jaarverslag 2015 Heren Vrijetijd zijn niet afzonderlijk benoemd. 
Ludo geeft aan dat dat deze groep valt onder de groep recreanten. 
 
Met inachtneming van deze wijziging worden de notulen van de ALV d.d. 31 maart 2015 vastgesteld 
onder dankzegging aan de secretaris. 
 
3. Mededelingen/verantwoording   
 

• Samenwerking met basisschool de Draaiende Wieken is geïntensiveerd. Het streven is om 
met de verenigingen in Posterholt één gezamenlijke combi-voucher aan te vragen waar dan 
alle deelnemers gebruikt van kunnen maken bijvoorbeeld door het aanstellen van een 
vakleerkracht. Tevens is de achterliggende gedachte om de leefbaarheid binnen Posterholt te 
behouden en te vergroten. 
 

• Nevobo is benaderd voor het verzorgen van een aantal clinics. Drie lessen zijn verzorgd door 
Nevobo. De clinics zijn zeer positief ontvangen door de leerlingen en naar aanleiding hiervan 
hebben zich 3 jeugdleden aangemeld. 
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• Hans Schuren en Ludo Verstappen zijn naar bijeenkomst gemeente geweest betreffende 
binnensport accommodaties. Er zijn 3 opties toegelicht. Alle betekenen dat de huidige 
sporthal zal moeten verdwijnen en vervangen zal worden door een sportzaal, gymzaal of 
renovatie van het gymlokaal bij de Beuk. Alle geschetste mogelijkheden doen zwaar afbreuk 
aan de sociale leefbaarheid van de dorpskern. Motivatie en onderliggende cijfers roept 
vraagtekens op. Het is zaak om hier vinger aan de pols te houden, het gesprek aan te gaan 
met de Gemeente en via de politieke partijen druk op de Gemeenteraad uit te oefenen. 
Voor het seizoen 2016 – 2017 staan er nog geen wijzigingen op het programma. 

 
Verantwoording vertrouwenscommissie 
 
Karin Kolodziejak en Désirée Veelen vormen de vertrouwenscommissie. Fons Voesten is daar waar 
nodig ondersteuning te bieden. 
Het afgelopen jaar heeft de vertrouwenscommissie geen meldingen binnen gekregen.  
De commissie is ook niet gevraagd voor situaties in teams of daarbuiten voor overleg en advies. 
Er is ook geen gebruik gemaakt van het voorrecht om ongevraagd advies te geven aan het bestuur. 
Vanuit het bestuur is geen vraag gesteld aan de vertrouwenscommissie. 
 
Verantwoording potgrondactie  
 
Organisatie: Pierre Veelen, Rob Vroegop, Cees Bontekoe, Fons Voesten en delegatie bestuur. 
Opkomst: 56 leden 
Bij de organisatie werd gebruik gemaakt van het eerder samengestelde draaiboek van 2012. 
Ofschoon Voluntas gebukt gaat onder een vermindering van het aantal leden is de organisatie er 
toch in geslaagd om voldoende groepen en routes op te stellen.  Het enthousiasme van de leden is 
groot. Dit geldt zeker voor een aantal teams. 1020 zakken verkocht. De sfeer was goed. 
Opbrengst ongeveer € 1.700,- 
Pierre Veelen geeft aan dat leden vaak moeten worden benaderd om aan te geven of ze wel of niet 
deelnemen. 
 
Verantwoording ledenadministratie 
 
Er is voortdurend gewerkt aan een ledenadministratie gebaseerd op een webdatabase toegankelijk 
via de website van Voluntas. Het grote voordeel is o.a. dat de leden zelf hun wijzigingen (mailadres 
etc. kunnen aanbrengen.  
Lang is gewerkt met een kopie bestand en werden de wijzigingen (aanmeldingen/afmeldingen en 
adresveranderingen handmatig aangebracht. Sinds kort is de webdatabase de enige originele. 
 
Het blijkt nog steeds lastig te zijn om de gegevens voortdurend te actualiseren, er blijft aandacht 
nodig van de leden, trainers en coaches en penningmeester. Zeker een aandachtspunt voor het 
nieuwe bestuur.  
 
In de toekomst zal de webdatabase de enig database zijn die gebruikt wordt voor alle administratieve 
handelingen, inclusief contributiebeheer. 
 
Verantwoording en verslag Website en Social Media 
 

In de afgelopen periode is de website( www.voluntas.nl ) zichtbaar en onzichtbaar aangepast en 
verbeterd. De belangrijkste wijzigingen waren:  
• Automatische vermelding van leden die op dat moment jarig zijn (alleen de datum, niet de 

leeftijd) 

• De mogelijkheid voor nieuwe leden om zich aan te melden via de site. 

https://d.docs.live.net/4a8ee7a51ca177c4/_voluntas/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MRRCZ99W/www.voluntas.nl
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• De mogelijkheid om berichten die op de website staan te delen via twitter, google+ of eigen 

facebook pagina 

• Regelmatige upgrades van de sitesoftware (3 a 4 keer per jaar) om o.a. hacks te voorkomen 

• Een aantal checks ingebouwd om de ledenregistratiegegevens actueel te houden 

• Koppeling t.b.v. het e-mailingprogramma om makkelijker mailings naar leden te kunnen 

versturen.  

Verder is er een VC Voluntas facebook pagina aangemaakt ( www.facebook.com/vcvoluntas ). Deze 
wordt beter bezocht/bekeken dan de website. Er vindt in ieder geval meer interactie plaats. 
Daarnaast zijn er enkele enquêtes gemaakt t.b.v. verbeterpunten potgrondactie en lage deelname 
kerst toernooi. Respons daarop is vrij goed. 
 
De komende periode zal er met name aandacht zijn voor: 
• Nieuwe foto's voor de startpagina. 

• De mogelijkheid om potgrond te bestellen via de website (nog geen betaling via website). 

• Onderzoek naar wenselijkheid vernieuwing/upgrade van de ledenadministratie omgeving.  

• Een makkelijkere manier om de gegevens (uit ledenadministratie deel) die nodig zijn om de 

planning en routes voor de potgrondactie te maken via de site op te vragen.   

• Aandacht voor de nieuwe wet datalekken i.r.t. website VC Voluntas. De boetes, als het mis gaat 

(als we b.v. gehackt worden), zijn aanzienlijk. 

4.  Jaarverslag 2015 
 
Nevobo-teams 
Dames 1 momenteel 4e kan nog 3e plaats bereiken. 
Dames 2 staat helaas laatste, maar blijven tijdens de wedstrijden veel inzet tonen. 
MB1 zijn de eerste helft 6e geworden van de twaalf, en in de tweede helft strijden ze voor het 
kampioenschap. 
 
Volgend jaar blijft MB1, en dames 1 en 2 gaan samen trainen. Er blijft maar 1 team in de competitie. 
 
N-Jeugd 
Er zijn op het ogenblik 2 teams bij de N-jeugd. Naar aanleiding van de NeVoBo clinics hebben zich 
nog drie nieuwe leden aangemeld. Hopelijk een positieve ontwikkeling. 
Deelname aan verschillende toernooitjes en de teamleden zijn erg enthousiast. Ook trainers Jarno, 
Mandy en Vivian erg enthousiast. 
 
Recreanten  
 
Kleutergym 
Momenteel 5 kinderen waarvan er 2 over kunnen in nieuwe seizoen en 2 blijven en eentje zou 
stoppen.  
 
DR 1 
Staan momenteel op een 3 de plaats.  
Gaan volgend seizoen weer gewoon door. Indien mogelijk graag weer om 19.30 uur aanvang training. 
Oplossing van dit seizoen samen met DR 2 en 3 het eerste half uur o.l.v. Ronald is goed verlopen. 
 
DR 2 
Staan momenteel op een 10 de plaats. 
Gaan volgend seizoen weer gewoon door. Training tijdstip goed. 
 
DR 3 
Staan momenteel op een 9 de plaats. 

https://d.docs.live.net/4a8ee7a51ca177c4/_voluntas/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MRRCZ99W/www.facebook.com/vcvoluntas
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Gaan volgend seizoen weer gewoon door. Training tijdstip goed. 
De dames zijn heel blij met Ronald Cillekens als trainer. Nog bekijken of we volgend seizoen nog 3 
teams kunnen handhaven. Dit wordt tijdig doorgegeven aan bestuur. 
 
DVT 
Staan momenteel op een na laatste plaats in de competitie. 
Voor komend seizoen nog de vraag of er genoeg dames bij elkaar te krijgen zijn, omdat er een aantal 
gaat stoppen. 
 
HVT 
Staan momenteel op een 8 ste plaats. Nog 3 wedstrijden te gaan waardoor klim mogelijk is.  
Intentie is om volgend seizoen door te gaan met 10 spelers en misschien 11. 
 
HR 
Gaan volgend seizoen gewoon door met behulp van enkele speelsters van DR. 
 
5. Financieel overzicht (toelichting Maurice Hammes, zie bijlage 2) 

 
Exploitatieoverzicht 2015  
 
Financieel jaar 2015 een goed jaar. Eigen vermogen ongeveer € 10.000,- 
Minder leden betekent minder contributie-inkomsten. Gemeentesubsidie blijft echter ongewijzigd. 
 
Begroting 2016 
 
De het uit elkaar vallen van Heren 1 en het vertrek van Jac Rijks is er meer lucht gekomen in de 
begroting voor het komende jaar. 
 
Jan Beckers: 
Voor sponsoring is een bedrag opgenomen van € 1550 begroting. Waarom zo’n hoog bedrag? 
Maurice geeft aan dat dit te maken heeft met nog te ontvangen bedragen. 
  
Vaststellen contributie seizoen 2016 / 2017 
 
De contributie hoeft niet verhoogd te worden en is vastgesteld op € 165,-- exclusief NeVoBo-
bijdrage. 
 
6.  Kascontrole 
 
Verslag kascontrole commissie 
 
Bij besluit van de Algemene vergadering van 29 maart 2015 zijn Wido Kruijtzer en Rik Jacobs 
benoemd in de kascontrolecommissie.  Als reserve-lid is Jeu ten Berge is benoemd. 
 
Rick Jacobs en Wido Kruijtzer hebben financiële stukken bekeken en getoetst. Ze hebben daarbij 
geen onregelmatigheden geconstateerd. Bestuur wordt verzocht decharge te verlenen aan 
penningmeester Maurice Hammes.  
Verzoek decharge wordt door bestuur toegekend. Voorzitter bedankt Maurice voor zijn inzet het 
afgelopen jaren. 
 
Benoeming nieuwe kascontrole 
 
Bij besluit van de Algemene vergadering van 29 maart 2016 zijn Jeu ten Berge en Rik Jacobs benoemd 
in de kascontrolecommissie.  Als reserve-lid is Wido Kruytzer benoemd. 
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7. Bestuursverkiezing en wijziging zittingstermijn bestuursleden 
 
Aftredend en niet verkiesbaar: Ludo Verstappen (voorzitter) Peter Hintzen (secretaris) en Maurice 
Hammes (penningmeester). 
Benoeming nieuwe bestuursleden, kandidaatstellingen door Hans Schuren(voorzitter), Pierre Veelen 
(secretariaat) en Ger Nacken (penningmeester). Ronald Cillekens stelt zich tijdens vergadering ook 
beschikbaar als bestuurslid. 
 
Voorzitter vraagt aan vergadering of vergadering akkoord is met benoeming van de bestuursleden. 
 
Algemene vergadering gaat unaniem akkoord met benoeming van nieuwe bestuursleden: 
Hans Schuren (voorzitter), Pierre Veelen (secretariaat) en Ger Nacken (penningmeester) en Ronald 
Cillekens (bestuurslid). 
 
In verband met de continuïteit van de bestuursbezetting zal er door het nieuwe bestuur een 
gewijzigd rooster van aftreden worden opgesteld.  
 
8. Afscheid van scheidende bestuursleden en installatie nieuwe bestuursleden 
 
Ludo spreekt vergadering toe en dankt eenieder voor het in hem gestelde vertrouwen. Hij neemt 
afscheid van Maurice Hammes (penningmeester) en Peter Hintzen (secretaris) en bedankt beiden 
voor hun inzet en prettige samenwerking. 
 
Peter Hintzen spreekt vergadering toe en neemt afscheid van Ludo Verstappen en bedankt hem voor 
zijn inzet en prettige samenwerking. 
 
9. Rondvraag 
 
Jack Geraeds: 
Heeft vernomen dat er eventueel toenadering wordt gezocht met Ludentes. 
Hans Schuren geeft aan dat er momenteel geen plannen zijn, maar dat samenwerking in de toekomst 
wellicht nodig zal zijn i.v.m. de gemeentelijke plannen. 

 
10. Sluiting  
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.05 uur de vergadering met dank aan eenieder voor de 
inbreng. 

 


