
     
 
NOTULEN ALGEMENE LEDENBERGADERING VC. VOLUNTAS D.D. 1 APRIL 2014 
 
Aanwezig volgens presentielijst:  
P. Geraeds, P. Sloesen, P. Muizers, J. Rijks,  T. Cillekens, H. Dortangs, M. Jochems,  J. Timmermans, 
R. Cillekens, R. Golsteijn,  J. Geraeds, P. Veelen, T. Cloudt, H.  Cloudt,  R. Jacobs, H. Schuren en  
F. Voesten. 
 
Bestuur: 
Ludo Verstappen (voorzitter), Peter Hintzen (secretaris), Maurice Hammes(penningmeester), Vivian  Baade, 
Erik Janssen en Peter Henstra. 
 
Afwezig met kennisgeving: 
T. Reinders, N. ten Berge, P.  van Kruchten, J. Beckers, Joris Verhoeff, Joost Verhoeff, M. Verstappen, J. 
Hendriks, R. Cuypers, K. van Dijl, C.  Geraeds, G. Peeters, M.  Lechner-Smeets, I. Mossa, J. ten Berge, G. 
Rademacher, N. van Pol, J. Terstappen, T. de Veen, M. Kok, J. Fijten, L. Fijten,  M. Noll,  
B. van Montfort, L. Janssen,  S. Mossa, J.  Bonne, D. Broen, J. Schmits,  H. Koonen, H. Brentjens, T. van Hout en 
Y.  Janssen. 
 
1. Opening door de voorzitter 
 
2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 9 april 2013. 
 
Pagina 1:  Enkele namen zijn verkeerd gespeld: Roel Reumkens, Kelly Peeters, Ronald Cillekens 
Met inachtneming van deze wijzigingen worden de notulen van de ALV d.d. 9 april 2013 vastgesteld onder 
dankzegging aan de secretaris. 
 
3. Mededelingen 
 
Activiteitenagenda (zie bijlage 1): 
Paasviering kleuters: één week eerder plannen nl. 7 april. 
Festiviteit einde seizoen: uitnodiging volgt. 
 
Verslag vertrouwenscommissie 
Het afgelopen jaar heeft de vertrouwenscommissie geen meldingen binnen gekregen.  
We zijn ook niet gevraagd voor situaties in teams of daarbuiten voor overleg en advies. 
Er lijkt sprake te zijn van positieve ontwikkelingen. 
Wij hebben ook geen gebruik gemaakt van ons voorrecht om ongevraagd advies te geven aan het bestuur. 
Vanuit het bestuur is geen vraag gesteld aan de vertrouwenscommissie. 
 
Aanbevelingen: 
Misschien goed om de inbedding en activiteiten van de vertrouwenscommissie binnen het bestuur duidelijker 
te agenderen. De commissieleden willen nog één jaar de activiteiten voortzetten zodat het bestuur in de 
gelegenheid is vervangende leden te werven die de taken van de vertrouwenscommissie kunnen overnemen 
m.i.v. april 2015.  
 
4. Jaarverslag 2013 
 
Senioren Heren 1 en Heren 2 (Jac Rijks) 
 
Heren 1  
Zelfstandige groep spelers die individueel hun verantwoordelijkheden hebben genomen gedurende het 
seizoen. Er wordt nog steeds vooruitgang geboekt. Resultaat uiteindelijk een 7 of 8 plaats in de 
eindrangschikking. 
  



Heren 2  
Jongens B-team van vorig seizoen overgekomen naar de senioren heren 2. Samen een leuke groep die hard 
heeft getraind en waarvan een aantal spelers duidelijk vooruitgang hebben geboekt. 
Heeft zich nog niet echt geuit in de resultaten maar was goed leerjaar. 
 
Voor het komende seizoen zullen een aantal spelers wegvallen i.v.m. stages, studie etc. Besloten is om het 
huidige heren 1 en heren 2 samen te voegen en met 10 spelers een nieuw heren 1 team te vormen. 
 
Senioren dames 1 en dames 2 (Peter Henstra) 
 
Dames 1  
Het team is goed begonnen, maar werd vroeg in het jaar geconfronteerd met (reeds na 3 wedstrijden) twee 
blessures. Hierdoor veel speelsters moeten inlenen van andere teams. Het verloop van de fusie was zeer slecht. 
Helaas gedegradeerd naar de derde klasse. 

Dames 2 
Heeft een leuk jaar gedraaid maar door het uitvallen van hun vaste trainer ongeveer 2/3 van het seizoen bij 
Dames 1 van Posterholt meegetraind. Uiteindelijk 6de  geworden. 

N - Jeugd en B en C – jeugd (Vivian Baade) 

N 4.1:  laatste plaats, zijn in januari gestart, blijven volgend seizoen ook N 4.1. 
Trainers: Jarno en Britt 

MC1:  2e plaats, mogelijkheid kampioenschap. Gestart in januari als MC1 daarvoor mix team. 
Trainers: Hans en Tessa 

MB1:  8e plaats van de 11 in de hoofdklasse. 1e helft 3e plaats in de 1e klasse. Team zet zich geweldig in boekt 
veel voortgang en zet zich ook buiten het volleybal in bij allerlei activiteiten. Voorbeeldfunctie en 
complimenten aan trainers. 
Trainers: Jan, Peter en Erik 

Recreanten ( Riny Golsteijn) 

Over het algemeen mag gesteld worden dat de bezetting bij de recreantenteams goed is, echter in veel teams 
heeft men last van geblesseerde of zwangere spelers en speelsters. In competitieverband draait men zijn 
balletje mee en er worden veel activiteiten georganiseerd (al dan niet met partner). Het is vooral gezellig. 
De “gespierde buuk”zullen benaderd worden om lid van Voluntas te worden. 
Aangaande de trainingsuren voor het komend seizoen kan nog geen uitspraak worden gedaan, de wensen 
zullen worden meegewogen waar mogelijk. 
Tonny Cillekens fluit volgend seizoen weer de wedstrijden van team 3. John Hendriks fluit volgend seizoen weer 
de wedstrijden van team 2. 

Scheidsrechterscommissie (Pierre Muizers) 

Pierre zal komend seizoen wegens familieomstandigheden stoppen met alle functies die hij momenteel 
bekleedt. Er ontstaat daardoor o.a. een vacature scheidsrechterscoördinator. De voorzitter doet een dringend 
beroep op de vergadering om deze vacature in te vullen omdat anders deelname aan de competitie in gevaar 
komt. 

Huidige situatie: 

 9 scheidsrechters waarvan 8 actief hebben deelgenomen. 

 De instapscheidsrechters zijn moeilijk inpasbaar i.v.m. het gelijktijdig spelen van wedstrijden. 

 Pierre is van mening dat er uit de senioren meer leden moeten komen voor scheidsrechters. 

 Invullen wedstrijdformulier verdient aandacht. 
 
Ludo bedankt Pierre voor alle jaren dat hij actief is geweest voor VC Voluntas. 



5. Financieel overzicht (zie bijlage 2) 
 
Exploitatieoverzicht 2013 

 
Inkomsten: 
Door het ledenverlies zijn er minder contributie–inkomsten. Minder inkomsten dan begroot uit potgrondactie 
en subsidies.  
 
Uitgaven: 
Zaalhuur gestegen. Subsidies worden steeds minder. Vergoeding vrijwilligers vormt grote post. 

 
Begroting 2014 
 
Minder inkomsten door afname van subsidies. Potgrondactie heeft meer opgeleverd dan afgelopen jaar. 
Financieel verkeert de vereniging in zwaar weer. We hebben nog reserves maar voor het komende jaar zijn er 
grote uitgaven te verwachten, die hun stempel drukken op de begroting 2014. Denk hierbij aan de nieuwe 
shirts waarvan de kosten worden voorgeschoten, de trainerscursus en de kosten van vrijwilligers. 
Zaaluren goed in de gaten houden. Tijdig afmelden zaaluren bij de secretaris is dringend noodzakelijk. We 
gooien jaarlijks honderden euro’s weg aan niet gebruikte zaaluren. 
 
Vaststellen contributie seizoen 2014 / 2015 
 
Gezien het bovenstaande en het feit dat er afgelopen seizoen geen contributieverhoging, noch indexering, 
heeft plaatsgevonden wordt aan de leden een contributieverhoging voorgesteld van € 7,50 per seizoenshelft. 
Leden gaan hiermee unaniem akkoord.  
De volledige basiscontributie voor het seizoen 2014/2015 wordt vastgesteld op €  165,-- exclusief NeVoBo-
bijdrage. 
 
Verantwoordingsverslag organisatie Potgrondactie 2014 
 
Op verzoek van het bestuur is de organisatie van de potgrondactie 2014 uitgevoerd door Pierre Veelen en Fons 
Voesten, ondersteund door Ludo Verstappen. 
Ofschoon dat Voluntas minder leden heeft dan vorig jaar is de organisatie er toch in geslaagd om voldoende 
groepen en routes op te stellen. Er werden aanmerkelijk minder zakken verkocht dan voorgaande jaren. Dit 
jaar hebben zich 57 leden aangemeld. Er waren 15 afmeldingen. Het blijft een raadsel waarom sommige leden 
zich niet aan- of afmelden. Kennelijk gaat men uit van een zekere vanzelfsprekendheid. Opvallend bleek de lage 
opkomst van Heren 1 team. 
 
De prijzen waren dit jaar hoger dan vorig jaar: € 4,00 per zak potgrond. Er was een verschil tussen de melding in 
het Posters Waekblaad en de prijslijstjes die de bezorgers hanteerden. Dit leidde een enkele keer tot negatieve 
reacties. Een betere afstemming is noodzakelijk. 
 
Opbrengst bij afsluiting (onder voorbehoud van niet bekende kosten): €  2234,68. 
 
6.  Kascontrole 
 
Verslag kascontrolecommissie (Pierre Veelen en Hans Schuren) 
 
Pierre Veelen  en Hans Schuren 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 
jaar. 
 
Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 
 
Pierre Veelen en Wido Kruijtzer vormen de kascontrolecommissie voor het nieuwe boekjaar. 
Benoeming reservelid:  Rick Jacobs meldt zich aan als reservelid kascontrolecommissie. 
 



7.  Voortgang samenwerking Voluntas – Ludentes en hoe nu verder. 
 
In het kader van het accommodatiebeleid van de Gemeente Roerdalen is drie jaar geleden samenwerking 
gezocht met Ludentes om te gaan samenwerken en in een later stadium et fuseren. 
Er is een beleidskader geschreven en uitgewerkt. Vorige jaarvergadering is presentatie gegeven over hoe we 
vereniging gestalte willen geven. 
 
Voor seizoen 2013 duidelijke afspraken gemaakt met bestuur, trainers en teams. 
De afspraken zijn echter eenzijdig geschonden door een trainer van Ludentes waarna wij het bestuur van 
Ludentes om opheldering hebben gevraagd. Het bestuur van Ludentes heeft echter besloten de gemaakte 
afspraken niet na te komen. 
 
Om de teams niet te dupe te laten worden (terugtrekken uit competitie) is besloten om het seizoen nog samen 
af te maken. De vele, heel veel uren en inspanningen zijn dus jammer genoeg voor niets geweest. Volgend 
seizoen dus weer gewoon Voluntas. 
 
Dat het niet zo goed gaat met onze club mag geen verrassing zijn. De jeugd blijft massaal weg, teams vallen uit 
elkaar en het aantal vrijwilligers blijft dalen terwijl de kosten steeds blijven stijgen.. 
Het is ons als bestuur tot nu toe nog gelukt om alle schoteltjes draaiend in de lucht te houden maar meer kan 
er niet bij. Het bestuur doet daarom een dringend beroep op ouders, vrijwilligers en verzorgers om mee te 
denken, want zonder hulp zal het moeilijk worden om de club draaiende te houden en blijft er van Voluntas 
niet veel meer over.  
 
Uit de discussie die daarna plaatsvond zijn de volgende aandachtspunten te destilleren: 
 

 investeren in aantrekken van topcoaches, heeft aantrekkingskracht op nieuwe leden 

 Sponsors meer betrekken bij vereniging. 

 Nieuw beleid ontwikkelen op basis wat leden aangeven. 

 Communicatie tussen bestuur en leden versterken. 

 Communiceren/inventariseren  met jeugdleden wat zij wensen c.q. missen binnen Voluntas 

 Geen denktank maar als bestuur 2 keer per jaar met de teams rond tafel zitten en wensen en 
behoeften inventariseren. 

 
8.  Bestuursverkiezing  
 
Aftredend en herkiesbaar:  
Ludo Verstappen (voorzitter), Maurice Hammes (penningmeester), Peter Henstra (coördinator). 
 
Allen stellen zich herkiesbaar. Ze worden door de ledenvergadering herkozen voor een zittingstermijn van 2 
jaren. Ludo geeft aan dat hij nog 2 jaar beschikbaar wil blijven als voorzitter en daarna wil aftreden. 
De vergadering gaat hiermee akkoord. 

 
9. Bedanken vrijwilligers 
 
Dank voor medewerking aan alle activiteiten die hebben plaatsgevonden. Als blijk van waardering zal er een 
vrijwilligersavond worden georganiseerd. 
 
10.  Rondvraag 
 
Tonny Cillekens 
 
Tonny mist een aantal data: 
Stratentoernooi 22 juni 2014 
Kerstmengeltoernooi:  Tonny heeft afgelopen jaar weinig response ervaren voor deelname aan het toernooi. 
Toch stelt Tonny zich wederom beschikbaar voor de organisatie. Voorkeur voor 29 december 2014. 
 
  



Fons Voesten 
 
Fons mist als agendapunt de ledenadministratie  
 
Verantwoordingsverslag ledenadministratie  
Er is hard gewerkt door diverse leden om de database goed en volledig in te richten en bij te houden daar waar 
het gaat om de gegevens van de leden. In de praktijk blijkt echter dat binnen de vereniging de 
ledenadministratie althans de richtlijnen en protocollen niet erg serieus worden genomen. Als leden zich 
aanmelden en afmelden wordt dit door de betreffende coaches en/of trainers niet geattendeerd op de 
afmelding of geven het enkel af aan de penningmeester die op zijn beurt de ledenadministratie niet inlicht. 
Werden eerst de contributie-inning via de ledenadministratie gepersonifieerd verzonden later werden ze weer, 
zonder overleg via de papieren versie verstrekt. De reden is nog altijd niet duidelijk. 
 
De website 
Er is gestart met een nieuwe website met een andere beheerder. De voltooiing laat nog op zich wachten. 
Afstemming over lay-out, etc. is nog nodig. De bedoeling is wel dat de ledenadministratie in de toekomst in de 
website wordt opgenomen. 
 
Aanbeveling 
T.a.v. lijstjes: Nog nadrukkelijker aangeven dat aan-  en afmelding maar ook de lijst samenstelling van groepen 
via de ledenadministratie dienen te verlopen.  
 
T.a.v. de website: De verwachting blijft dat de communicatie tussen secretariaat en penningmeester meer 
aandacht krijgt en dat 2014 de tijd van verbeteringen zal kennen. 
Een tweede aanbeveling is om te onderzoeken/vragen of er binnen de leden van Voluntas iemand is die de 
ledenadministratie beter kan uitvoeren. 
 
11.  Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.05 uur de vergadering met dank aan een ieder voor de inbreng. 


