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Notulen Algemene Ledenvergadering VC. Voluntas 4 april 2017 
 
Aanwezig (24): 
Vivian Baade, Jeu ten Berge, Harold Brentjens, Nathalie Verhelle (Inara Buurman, Stan Buurman), 
Miep Bonné, Ronald Cillekens, Tonny Cillekens, Hay Cloudt, Truus Cloudt, Jarno Henstra, Peter 
Henstra, Rick Jacobs, Erik Janssen, Peter van Kruchten, Jacky Meijers, Pierre Muizers, Ger Nacken, 
Pierre Sloesen, Jan Timmermans, Joke Timmermans, Pierre Veelen, Fons Voesten, Rob Vroegop, Hans 
Schuren.  
 
Afgemeld bij secretariaat (23): 
Jan Beckers, Jo Bonné, Cees Bontekoe, Lara Cuipers, Petra Derix, Henk Dortangs, Jenny Fijten, Lotte 
Fijten, Jack Geraerds, Rinie Golsteijn, Inge van Heugten, Fenne Kuijpers, Lotte Nacken, Monique Noll, 
Gitte Rademacher, Roel Reumkens, Connie Rikken, Bjorn Schmitz, Britt Schmitz, Alexandra Sonntag, 
Desiree Veelen, Mariet Vranken, Zoë Willems, Rosalie Schuren, Fleur van Heel. 
 
1. Opening door de voorzitter 
 
De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur en heet eenieder van harte welkom. 
 
2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 29 maart 2016 (bijlage 1) 
 
De notulen van de ALV d.d. 29 maart 2016 worden vastgesteld onder dankzegging aan Peter Hintzen 
(toen nog secretaris). Er zijn geen op/aanmerkingen op de concept notulen. 
 
3. Mededelingen/verantwoording   
 
Verantwoording vertrouwenscommissie 
 
Karin Kolodziejak en Desiree Veelen vormen de vertrouwenscommissie. Fons Voesten biedt daar 
waar nodig ondersteuning. 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. 
 
Vertrouwenscommissie vraagt het bestuur om alert te blijven op pestgedrag. In de eerstvolgende 
bestuursvergadering zal dat een agenda punt worden. 
 
Verantwoording potgrondactie  
 
Organisatie: Pierre Veelen, Rob Vroegop, Cees Bontekoe, Fons Voesten en Ludo Verstappen. 
Opkomst: 60 leden 
Bij de organisatie werd gebruik gemaakt van het eerder samengestelde draaiboek van 2012. 
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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 € 1.800,- 
Dit jaar is er contact geweest met diverse verenigingen. Voor 2018 is de afspraak gemaakt om voor 
de feestdagen contact op te nemen met de Tafeltennisvereniging in Sint Odiliënberg voor nadere 
samenwerking 
 
De samenwerking met PLUS Bronswijk (bestellen van de potgrond), Vurenhof Boerengolf 
(beschikbaar stellen van de locatie), automobielbedrijf Bustin (locatie en spandoek, leveren van een 
Caddy en grote Bus) en garagebedrijf Cuypers (Caddy en aanhangwagen) was ook dit jaar weer 
uitstekend. 
 
Verantwoording ledenadministratie 
 
Momenteel zijn er 110 actieve geregistreerde leden. 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.  
 
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.  
 
De database van de website is nu de leidende bron voor de leden administratie.   
Pierre Veelen en Fons Voesten stemmen nog af hoe de ledenadministratie in de huidige vorm zo 
optimaal mogelijk gebruikt kan worden. 
 

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:  
• Vernieuwen van de foto’s bij de diverse teams. 

• Handleidingen toegevoegd 

• Gedoe rondom hacks / ddos en ander onheil afhandelen.  

We hebben 3 a 4 vermoedelijke hack pogingen gehad. 

• Automatische koppeling naar excel bestanden voor ledenadministratie en andere overzichten. 

• Leden administratie is volledig geïntegreerd in de website.  

De website wordt nog steeds relatief weinig bekeken/gebruikt. Er is een vaste groep van regelmatige 
bezoekers. 
 
Verder heeft VC Voluntas een facebook pagina ( www.facebook.com/vcvoluntas ). Deze wordt beter 
bezocht/bekeken dan de website. Met name de foto’s worden flink bekeken en gedeeld.  
 
Rob Vroegop: 
Vraagt zich af waarom er geen info van Voluntas meer in het Posterweakblaad staat.  
Dat komt met name door het feit dat goed aangeleverde artikelen uiteindelijk niet goed worden 
geplaatst. Daarnaast kost dat behoorlijk veel inspanning. Het bestuur wordt gevraagd om dit met 
Rinie Golsteijn te bespreken. Zij had aangeven dit wel op zich te willen nemen. 
 
Sponsoring door Rabobank 
 
Voluntas is weer aangemeld als deelnemer aan de sponsoractie van de Rabobank. Leden die een 
Rabobank rekening hebben wordt gevraagd om zich voor 24 april aan te melden als lid (dat is gratis) 

https://d.docs.live.net/4a8ee7a51ca177c4/_voluntas/_input_ALV/2016/Website/www.voluntas.nl
https://d.docs.live.net/4a8ee7a51ca177c4/_voluntas/_input_ALV/2016/Website/www.facebook.com/vcvoluntas
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Daarna kunnen ze stemmen op Voluntas waarmee we weer een leuke som sponsorgeld kunnen 
krijgen. 
 
Wedstrijd secretariaat en Digitaal wedstrijdformulier 
 
In het komende seizoen wordt het gebruik van het digitaal wedstrijdformulier verplicht. Bestuur 
overweegt aanschaf van 2 tablets om dat adequaat te kunnen gebruiken. Daarnaast wordt er 
gekeken hoe we gebruikers een instructie kunnen geven.  
Voor een goede werking van het digitaal wedstrijdformulier is goede wifi essentieel. Bestuur gaat 
met Claudia/Fred over leggen hoe dat gefaciliteerd kan worden. 
 

4.  Jaarverslag 2016 
 

Nevobo-teams 
Dames 1 momenteel 2e. Waarschijnlijk kunnen ze op 6 mei promotiewedstrijd spelen 
Dames 2 momenteel 5e plaats. 4e plaats bereiken is waarschijnlijk niet mogelijk. 
MB1 zijn in de eerste helft 1e geworden en naar MA1 over gegaan. Indien ze nog 2 sets winnen, 
kunnen ze kampioen worden. 
 
N-Jeugd 
Niveau 4 is in januari begonnen met competitie spelen en zijn super gemotiveerd. Helaas zijn ze nog 
puntloos en staan op dit moment op de 8e plaats. 
Trainer: Fleur van Heel 
Coaches: Nathalie Buurman en Conny Rikken. 

Niveau 5 behaalde in de eerste helft van de competitie 13 punten en eindigde daar op plaats 8. 
In de tweede helft hebben ze al meer punten gescoord. Met 20 punten tot nu toe op de 8e plaats. 
Trainer: Jarno Henstra 
Coach: Dennis Kuijpers 

N5 zal waarschijnlijk het volgend seizoen N6 gaan spelen. 
Vivian bedankt de scheidsrechters voor hun inzet in het afgelopen seizoen.  
 

Recreanten  
 
DR 1 
Bestaat uit 10 leden waarvan dit seizoen 8 spelende leden.  
Staan momenteel op een tweede plaats.  
Gaan volgend seizoen weer allemaal gewoon door met volleyen.  
Indien mogelijk graag weer om 19.30 uur aanvang training. Oplossing zoals vorig seizoen samen met 
DR 2 en 3 het eerste half uur o.l.v. Ronald is weer goed verlopen. 
 
DR 2 
Bestaat uit 7 spelende leden. 
Staan momenteel op een tiende plaats. 
Gaan volgend seizoen weer gewoon door. Training tijdstip goed. 
 
DR 3 
Bestaat uit 6 spelende leden. 
Staan momenteel op een zevende plaats. 
Gaan volgend seizoen weer gewoon door. Training tijdstip goed. 
 
DR 2 en 3  
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Hebben dit seizoen 3 nieuwe leden bijgekregen, waar we heel blij mee zijn! Totaal nu 15 
leden.           Ronald Cillekens blijft ons komend seizoen trainen. 
 
HVT 
Bestaat uit 8 spelende leden. 
Staan momenteel op een 4e plaats.  
In noodgeval krijgen ze hulp van Jeroen Hendriks en Jos Hoeben. 
 
HR 
Bestaat uit 9 spelende leden. 
Hebben graag leden erbij. Een lid uit St. Odiliënberg dreigt volgend seizoen te stoppen. Hij volleyd 
ook in St. Odiliënberg. Hier zijn ook te weinig leden en wil men stoppen. Er is gevraagd of hij niet 
iemand mee kan brengen om in Posterholt te volleyen. 
Gewoon enkele keren gratis mee laten doen en dan pas laten beslissen. 
Gaan volgend seizoen door met behulp van enkele speelsters van DR van 2 en 3. 
 
Pierre Sloezen: 
Geeft aan dat team uit St. Odiliënberg wel zou willen aansluiten, maar dat men erg op ziet tegen de 
relatief hoge contributie. (St. Odiliënberg = €45,- per jaar). Bestuur zal dit bespreken. 
 
5. Financieel overzicht (toelichting Ger Nacken, zie bijlage 2) 

 
Het vermogen is stabiel. 
 
Opbrengsten: 
 
Contributie iets minder dan voorgaand jaar onder druk van het dalende ledenaantal. In begroting 
gelijk gehouden aan 2016. 
Gemeentelijke basissubsidie in 2016 nog gelijk aan 2015. Voor 2017 echter een daling van 25% 
Sponsoring in 2016 hoger door eenmalige sponsoring AKZO en door de RABO-clubkas campagne 
Potgrondactie stabiel t.o.v. 2015 en ook voor 2017 weer een goed resultaat bereikt 
 
Kosten: 
Vooral hogere kosten door de uitgaven voor kleding die in 2016 zijn gedaan.  
 
Voor de rest geen opvallende afwijkingen in de kosten. 
 
Vaststellen contributie seizoen 2017/2018 
 
De contributie hoeft niet verhoogd te worden en het basis bedrag is vastgesteld op € 165,-- exclusief 
NeVoBo-bijdrage. 
 
6.  Kascontrole 
 
Verslag kascontrole commissie 
 
Bij besluit van de Algemene vergadering van 29 maart 2016 zijn Jeu ten Berge en Rik Jacobs benoemd 
in de kascontrolecommissie.  
 
Rik Jacobs en Jeu ten Berge hebben financiële stukken bekeken en getoetst. Ze hebben daarbij geen 
onregelmatigheden geconstateerd. Bestuur wordt verzocht decharge te verlenen aan 
penningmeester Ger Nacken.  
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Verzoek decharge wordt door bestuur toegekend. Voorzitter bedankt Ger voor zijn inzet in de 
afgelopen periode. 
 
Benoeming nieuwe kascontrole 
 
Bij besluit van de Algemene vergadering van 4 april 2017 zijn Jeu ten Berge en Wido Kruytzer 
benoemd in de kascontrolecommissie.  Als reserve-lid is Rik Jacobs benoemd. 
 
7. Bestuursverkiezing en wijziging zittingstermijn bestuursleden 
 
Aftredend en niet verkiesbaar: Vivian Baade.  
 
Er hebben zich geen nieuwe bestuursleden aangemeld.  
 
De wedstrijdsecretariaat activiteiten van Vivian zullen grotendeels worden overgenomen door 
Ronald Cillekens. 
 
8. Afscheid van scheidende bestuursleden en installatie nieuwe bestuursleden 
 
Hans neemt afscheid van Vivian en bedankt haar voor haar inzet en prettige samenwerking. Vivian 
was 12 jaar lid van het bestuur en wedstrijdsecretaris. 
 
Vivian spreekt vergadering toe en geeft aan dat het met momenten erg hectisch was, maar dat ze het 
met plezier heeft gedaan en bedankt iedereen voor de prettige samenwerking. 
 
9. Stichtingsbestuur Sporthal 
 
Voor het beheer van de Sporthal zal t.z.t. een stichting in het leven geroepen worden (vergelijkbaar 
met beheer van de Beuk). Vooralsnog weinig voortgang vanwege perikelen rondom contract met 
huidige beheerder en huidige kantine uitbater. De verwachting is dat dit pas in 2018 weer actueel 
wordt. 
 
10. Samenwerking Ludentes 
 
Het bestuur is benaderd door Ludentes voor een poging voor een hernieuwde samenwerking. 
Voluntas staat open voor samenwerking maar ziet op dit moment nog onvoldoende meerwaarde in 
een samenwerking met Ludentes.  
  
11. Rondvraag 
 
Peter Henstra: 

• Voor de diverse jeugdteams wordt er gevraagd naar een zaalwacht die een uur voor de 
wedstrijd opbouw netten, digitaal wedstrijdformulier en andere zaken kan coördineren. 
Peter heeft iemand op het oog en zal e.e.a. met haar bespreken. 

• Jo van Birgelen (Kerst)toernooi wordt relatief slecht bezocht. Het idee om deelname uit te 
breiden naar oud-leden en ouders van de jeugd wordt goed ontvangen. Tevens wordt 
voorgesteld om dit toernooi te verplaatsen naar het einde van het NeVoBo seizoen (mei). 
Het bestuur zal e.e.a. bespreken met de organisatoren.  

• “Spelertje van de week” weer opnieuw invoeren voor de jeugd omdat dit in het verleden 
extra motivatie opleverde bij de jeugd. Peter zal dit afstemmen met de trainers van de 
jeugdteams. 
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Nathalie Verhellen: 

• Waar moeten de spelers tenues en gegevensmapjes ingeleverd worden? De tenues graag 
gewassen, samen met de gegevensmapjes inleveren bij Peter Henstra. 

 
12. Sluiting  
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.22 uur de vergadering met dank aan eenieder voor de 
inbreng. 

 


