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Notulen Algemene Ledenvergadering VC. Voluntas 31 maart 2015 
 
Aanwezig: 
P.Muizers, P. Gerards, W. Bonné, M. Bonné, H. Cloudt, T. Cloudt, J. Timmermans,  J. ten Berge,  
J. Beckers, P. Veelen,  J. Gerards, W. Kruytzer, C. Kolodziejak, R. Cillekens, F.Voesten, R. Jacobs, E. 
Janssen, V. Baade, P. Henstra, L. Verstappen en P.Hintzen. 
 
Afwezig (m.b.v.v) 
Tessa Reinders, Nathalie van Pol, Gerrion Peeters, Jac Rijks, Dorien Cloudt, Jo Bonné, Jack Schmits, 
Jenny Fijten, Lotte Fijten, Gitte Rademacher, Rob Vroegop, Peter van Kruchten, Rionne Cuypers, 
Rinie Golsteijn, Bianca Jacobs – van Montfort, Mark Verstappen, Pierre Sloesen,  Ingo Mossa, Britt 
Schmitz, Bjorn Schmitz, Lotte Nacken, Lisa Cuijpers, Roel Reumkens, Patrick Janssen, Cindy Janssen, 
Monique Noll, Traudel van Hout, Sascha Luijt, Chantal Veldhuis, Yvonne Janssen, Maurice Hammes. 
 
 
1. Opening door de voorzitter 
 
De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur en heet een ieder van harte welkom. 
 
2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 1 april 2014 (bijlage 1) 
 
Jan Beckers:  
Blz. 2 – regel 16: het woord “spelers” verwijderen. 
Met inachtneming van deze wijziging worden de notulen van de ALV d.d. 1 april 2014 vastgesteld 
onder dankzegging aan de secretaris. 
 
3. Mededelingen/verantwoording 
 
Verantwoording 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. 
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. 
 
Aandachtspunten: 
Binnen de bestuursvergadering  dient de vertrouwenscommissie frequenter te worden geagendeerd 
om te bekijken of er wel acties nodig zijn. 
Fons Voesten en Monique Noll stoppen als lid van de vertrouwenscommissie. Er hebben zich geen 
nieuwe leden aangemeld voor de vertrouwenscommissie. Aangezien het terugvallen op de 
vertrouwenspersoon van de NeVoBo in de ogen van de huidige vertrouwenscommissie nog geen 
optie is geeft Fons Voesten aan dat hij samen met het bestuur wil zoeken naar een geschikte 
opvolging. Karin Kolodziejak meldt zich aan om toe te treden als vertrouwenscommissie. De 
vergadering gaat hiermee akkoord. 
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Verantwoording potgrondactie  
 
Op verzoek van het bestuur is de organisatie van de potgrondactie 2015 uitgevoerd door Pierre 
Veelen, Fons Voesten, Rob Vroegop en Ludo Verstappen. 
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. Teleurstellend is dat een aantal teams, met name die 
teams die gebruik maken van de middelen van de vereniging, verstek laten gaan en in meerdere 
gevallen zich zelfs niet aan/af melden. Een opvoedkundige actie lijkt geboden. 
Helaas zet de tendens van een mindering van verkoop zich ook dit jaar voort. Ook nu weer werden er 
minder zakken verkocht dan vorig jaar. De opbrengst is € 1885,62. 
 
Evaluatie van de Potgrondactie door Pierre Veelen (feedback via enquête). 
De evaluatie leverde in ieder geval een grote mate van tevredenheid op. Er waren ook bruikbare 
aanbevelingen / leuke ideeën zoals bv. meer reclame op de sociale media 
Cees Bontekoe wil komend jaar de potgrondactie me organiseren. 

 
Rik Jacobs:  
Kan er meer ‘geluid’ gemaakt worden bij potgrondactie  
Meer profileren  dat we als vereniging Voluntas door het dorp gaan. 
 
Verantwoording ledenadministratie 
 
In de praktijk blijkt dat binnen de vereniging de ledenadministratie althans de richtlijnen en 
protocollen niet erg serieus worden genomen. Van de bestaande aan- en afmeldingsformulieren 
wordt te weinig gebruik gemaakt. Het bestuur dient de trainers/coaches hier nadrukkelijk op te 
wijzen.  Positief  feit is dat de web  in de lucht gekomen is  met dank aan Pierre Veelen 
Volgend aandachtspunt zal zijn de ledenadministratie te integreren in de website. 
 
Verantwoording Jeugd, Senioren en Recreanten  

 
Niveau 1: geen competitie, wordt N2 
Niveau 4 6e positie, wordt  N5.1 2015-2016 
MC1  8e positie hoofdklasse, wordt MB1 2015-2016 
MB1  5e positie hoofdklasse, wordt dames 2 2015-2016 
H1  11e positie, stopt 
D1  2e positie, spelen PD 
 
Heren 1. 
Het verhaal van heren 1 is dit keer niet zo florissant.  
We wisten dat we een moeilijk seizoen tegemoet gingen nadat er weer enkele spelers stopten (Jos 
en Mark). We zijn vol goede moed begonnen maar al snel bleek dat we simpelweg kwaliteit 
tekort kwamen. Bovendien werden we al redelijk snel geconfronteerd met de nodige blessures 
waardoor we spelers wekenlang niet konden inzetten. Er is een groot deel van het seizoen heel hard 
gewerkt en met name in verdedigend opzicht heeft het team geweldig gepresteerd. 
 
I.v.m. vertrek van een aantal spelers en de trainer dreigt heren 1 uit elkaar te vallen. Een 6 tal heren 
hebben aangegeven door te willen gaan maar dit is te weinig om een volwaardig competitieteam op 
de been te brengen, Het bestuur heeft een aantal potentiële kandidaten benaderd echter maar één 
kandidaat heeft aangegeven te gaan spelen voor Voluntas.  
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Er wordt nadrukkelijk gevraagd om als team heren 1 verantwoording te nemen voor het aantrekken 
van nieuwe spelers. Indien het team en bestuur er niet in slagen zal heren 1 noodgedwongen moeten 
stoppen. 
 
Recreanten 
Verslag van Rinie is ontvangen. Samenvatting is onderstaand weergegeven. 
Over het algemeen kan gesteld worden dat de sfeer binnen de recreanten teams goed en dat men 
veel inzet en plezier deelneemt aan de competities. 
Van belang voor de recreanten is het behoud van trainingsdagen en trainingstijden. Bestuur is echter 
afhankelijk besluitneming gemeente en heeft hier wel een inspanningsverplichting.. 
 
“De gespierde buuk” zijn benaderd om zich bij Voluntas aan te sluiten maar hebben hier geen 
interesse in. 
 
4. Financieel overzicht  en kascontrole 

 
Exploitatieoverzicht 2014 (bijlage 2) 
 
P. Geraeds  informeert naar het daadwerkelijke saldo van VC. Voluntas. Dit is  € 9.800,-. 
Subsidie blijft dit jaar hetzelfde ondanks terugloop aantal leden; dit is een besluit dat de Gemeente 
vorig jaar heeft genomen. 
 
Jan Beckers: Wat is de reden dat de sponsoring afneemt? 
Ondernemers zijn minder bereid te sponsoren, mede door economische recessie. 

 
Begroting 2015 

 
- Minder teams – Jac Rijks stopt – minder kosten trainers 
- Blijft heren 1 in de lucht dan komt er een nieuwe trainer wat ook gevolgen heeft voor de 

begroting 
 
Vaststellen contributie seizoen 2015 / 2016 
 
Contributie wordt niet aangepast en blijft ongewijzigd op € 165,-- exclusief NeVoBo afdracht. 
 
Verslag kascontrole commissie 
 
Bij besluit van de Algemene vergadering van 1 april 2014 zijn wij, Wido Kruijtzer en Pierre Veelen 
benoemd in de kascontrolecommissie.  Als reserve-lid is Rick Jacobs benoemd. 
 
Pierre Veelen  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 jaar. 
 
Benoeming nieuwe kascontrole 
 
Wido Kruytzer  en Rick Jacobs vormen voor het komende boekjaar de kascontrolecommissie. Als 
reservelid meldt zich Jeu ten Berge aan.  
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5. Bestuursverkiezing  
 
Aftredend en herkiesbaar:  Vivian Baade (wedstrijdsecretariaat), Peter Hintzen (secretaris). 
Peter  Hintzen voor 1 jaar herbenoembaar. Vivian Baade voor 2 jaar herbenoembaar. 
Ze worden door de ledenvergadering herkozen voor de genoemde zittingstermijn. 
 
Aftredend en niet herkiesbaar:  Erik Janssen 
Na 40 jaar trouwe dienst neemt Erik afscheid. Heeft bijna alle functies binnen vereniging vervult en is 
tevens benoemd tot erelid van VC. Voluntas. Erik blijft voor vereniging actief als trainer en eventuele 
back-up. 
Ludo spreekt woord van dank uit en reikt Erik een dinerbon aan. Erik bedankt een ieder voor het in 
hem gestelde vertrouwen. 

 
6. Bedanken vrijwilligers 
 
Vrijwilligers worden op gebruikelijke wijze bedankt op het Kersttoernooi. 
 
7. Rondvraag 
 
Fons Voesten: 
Fons is van mening dat elk lid contributie dient te betalen. Hij geeft er de voorkeur aan dat 
vrijwilligers contributie betalen en achteraf worden gecompenseerd hierin. 
 
Herbezinning presentatie als vereniging naar buiten toe treedt. Het huidige logo voldoet volgens hem 
niet en hij pleit ervoor het oude logo “de diamant” weer in eren te herstellen. Het voorstel wordt in 
stemming gebracht en een meerderheid van de aanwezige leden stemt vóór herinvoering van het 
oude logo. Fons Voesten zal een voorstel uitwerken om het nieuwe logo te herintroduceren. 
 
Jac Geraeds: 
Geen geld opgenomen in begroting voor opleiding. S.v.p. financiële middelen reserveren voor 
opleiding in de komende begroting. 

 
Paul Geraeds: 
Wat is de functie van de SCRP? 
De voorzitter geeft aan dat er diverse vergaderingen zijn gevoerd met de Sport en Cultuurraad. 
Ze maakt zich op een breed terrein verdienstelijk voor de verenigingen, het laatste jaar met name 
richting problematiek Posters Waekblaad. 
 
 
PAUZE 
 
 
8. Toekomst van Voluntas 
 
In 2016 doet zich de situatie voor dat het voltallige Dagelijks Bestuur aftredend is. De  voorzitter 
geeft aan dat dit een groot probleem is en dat er een aantal mogelijkheden zijn: 
 

1. Het actief zoeken door alle leden naar geschikte opvolgers voor het Dagelijks Bestuur. Deze 
kandidaten kunnen dan op de ALV 2016 worden benoemd. 

2. De bestuurszetels blijven vooralsnog vacant maar de leden zullen zelf de lopende zaken 
afhandelen, denk daarbij aan gesprekken met Gemeente, aanvragen subsidies, planning 
zaalbezetting etc.  
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3. Ontbinding van de vereniging. Bij ontbinding van een vereniging is de laatste daad van de 
algemene vergadering de aanwijzing van een lid, dat de boeken en bescheiden van de 
vereniging zeven jaar lang moet bewaren. De naam van deze 'bewaarder' moet worden 

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor eventuele 
verdeling van het aanwezig verengingsgeld zullen dan afspraken moeten worden 
gemaakt. 
 

Wido Kruytzer  vraagt of fusie met Ludentes een 4e optie is. 
Gezien het verloop van de laatste fusiegesprekken is dit voor de voorzitter op dit moment geen 
optie.  Wellicht dat na het aftreden van de voorzitter de gesprekken weer kunnen worden opgepakt. 
Andere verenigingen als fusiepartners zijn niet realistisch gezien o.a. de geografische ligging. 
 
De algemene ledenvergadering spreekt zijn zorgen uit over de ontstane situatie en stelt zich de vraag 
of dit bij alle leden bekend is. 
 
Bestuur zal op korte termijn de situatie in gesprekken met de teams nader toelichten. 
 
Er wordt afgesproken als de gesprekken met de teams niet het gewenste resultaat opleveren er 
alsnog besloten kan worden om met alle leden t c.q. ouders/jeugdleden een plenaire bijeenkomst  te 
plannen. 

 
9. Sluiting  
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.05 uur de vergadering met dank aan een ieder voor de 
inbreng. 

 


