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Notulen Algemene Ledenvergadering 
Volleybalclub Voluntas 30 oktober 2020 

 
Algemeen: 
Dit jaar is de jaarvergadering anders gelopen dan alle voorgaande jaren uit de historie van VC 
Voluntas. De Corona/Covid-19 heeft een flinke impact gehad op de verschillende activiteiten van 
onze vereniging. Ook de jaarvergadering heeft daar onder te leiden gehad. Desondanks toch een 
beknopte opsomming van het verenigingsjaar.  
 
Algemene Ledenvergadering/Jaarvergadering en stemming: 
In eerste instantie was de jaarvergadering gepland op 7 april 2020. Door de regels die van 
overheidswege zijn opgelegd hebben we de jaarvergadering noodgedwongen verplaatst naar 13 
oktober in de veronderstelling dat de regels dan voldoende versoepeld zouden zijn. Deze datum 
bleek echter niet handig omdat enkele teams die avond een wedstrijd hadden. Vervolgens is een 
nieuwe datum gekozen zodat in principe alle teams aanwezig konden zijn. Helaas bleek die nieuwe 
datum 27 oktober ook niet meer mogelijk gezien de laatste Covid-19 richtlijnen van de overheid 
waardoor we het laatste moment toch geen gebruik maken van de locatie Vurenhof als 
vergaderlocatie. 
 
Daarnaast was het bestuur van mening dat we niet onnodig bij elkaar moesten komen. Gevolg 
hiervan was dat we de jaarvergadering op een ander manier ingevuld hebben. 

In eerste instantie heeft het bestuur overwogen om een digitale jaarvergadering te organiseren. We 
wilden echter dat iedereen aan de jaarvergadering zou kunnen meedoen, maar we realiseerden ons 
ook dat dit wellicht op dit moment nog niet voor iedereen is weggelegd. 

Daarom hebben we als bestuur gekozen voor de volgende aanpak: 

1. Er moeten een aantal beslissingen genomen worden die belangrijk zijn voor het reilen en 
zeilen van de vereniging. 

2. Ieder stemgerechtigd lid heeft in het weekend van 24 okt/25 okt een brief ontvangen waarin 
de onderdelen waarover gestemd moest worden werden toegelicht. 

3. Vragen over de in de brief genoemde onderdelen konden tot uiterlijk tot woensdag 28 
oktober ingediend worden via een mail aan secretariaat@voluntas.nl.  
Het bestuur zal de antwoorden op die vragen uiterlijk donderdag 29 oktober via de mail met 
alle leden communiceren. 

4. Deze brief was tevens ook het stembiljet waarop de leden hun keuze kenbaar konden 
maken. 

5. Op het stembiljet was ook ruimte opgenomen voor eventuele opmerkingen of toelichting 
door het lid. 

6. De stembiljetten moesten uiterlijk 30 oktober a.s. ingeleverd zijn bij het secretariaat. 
(Lagerstraat 3, 6061 CS Posterholt of secretariaat@voluntas.nl). 
Stembiljetten die na die datum ingeleverd worden, telden niet meer mee in de stemming. 
Het stembiljet hoefde niet voorzien te worden van de naam van de stemmer. 
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7. Uiterlijk een week later ontvangen de leden in een mail de resultaten van de stemming. 

We realiseren ons dat dit een wat andere aanpak is dan andere jaren en we gaan er van uit dat we in 
april 2021 weer een normale jaarvergadering kunnen houden. 

Indien leden het niet eens zouden zijn met deze aanpak, of hierover vragen hadden konden ze dit 
kenbaar maken bij het bestuur. Het bestuur heeft over voornoemde aanpak geen vragen en/of 
reacties ontvangen.  

Daarnaast zijn de leden gedurende die periode steeds via e-mail geïnformeerd over de stand van 
zaken en aanpak voor de jaarvergadering.  
 
Vragen van leden n.a.v. stukken voor de jaarvergadering: 
Leden hadden tot 28 oktober de mogelijkheid hadden om vragen te stellen over de stukken van de 
jaarvergadering. Enkele leden hebben daarvan gebruik gemaakt. Het bestuur heeft op 29 oktober 
deze vragen via e-mail aan alle beantwoord. 
 
Vraag1: 
Klopt de begroting nog een beetje door het coronavirus of te wel lopen de uitgaven nog parallel met 
de inkomsten? 
  
Antwoord1: 
De begroting is wat minder rooskleurig geworden, maar doordat we ook minder uitgaven hebben 
(o.a. zaalhuur, vergoedingen trainers) blijft het redelijk in de pas lopen. Voor een meer 
gedetailleerde toelichting kun je ook contact opnemen met de penningmeester. 
  
Vraag2: 
Leeft VC Voluntas nog wel in de Posterholtse gemeenschap? 
Al jaren geen berichten meer in het Posters Waekblaad behalve met de potgrond actie. 
  
Antwoord2: 
Vanuit het bestuur zijn een aantal leden benaderd met het verzoek of ze bereid zouden zijn om 
periodiek (wekelijks of maandelijks) een stukje aan te leveren aan de redactie van het Posters 
Waekblaad. Tot op heden hebben we daar nog niemand bereid voor gevonden. 
  
Als er een lid is dat dit leuk zou vinden om te doen (b.v. omdat je communicatie studeert of het 
gewoon leuk vindt om artikelen te schrijven), meld je dan bij het bestuur. Dan kunnen we samen 
bekijken hoe we daar invulling aan kunnen geven. 
  
Vraag3: 
We hebben dit jaar jan-feb- ½ mrt-sep en ½ okt gevolleybald. Dat is 4 maanden. Volgens jullie 
voorstel 1e helft € 36,- en voor de 2e helft € 72,- Is deze veronderstelling juist, dan betalen we voor 4 
maanden te spelen € 27,- 
per maand. Namelijk € 36,- + € 72,- = € 108,- : 4 = €27,- Normaal betalen we 2 x € 72,- = € 144,- : 9 = € 
16,- per maand. Daarom mijn voorstel voor het Corona jaar € 36,- contributie te betalen. 
  
Antwoord3: 
De contributie over de eerste helft  van 2020 (seizoen 2019/2020) is in jaarvergadering van 2019 
vastgesteld. 
  
De contributie waar nu sprake van is betreft het seizoen 2020/2021. Dus laatste helft van 2020 en 
eerste helft 2021. Wat er in 2021 gaat gebeuren kunnen we nu nog niet voorspellen. Indien dan alles 
door gaat zoals gepland dan zijn er te weinig inkomsten in 2021 als we daar nu al korting op zouden 
geven. 
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Middels de voorgestelde korting proberen we als bestuur enigszins tegemoet te komen de mindere 
trainings- en wedstrijduren in 2020.  
Daarnaast hebben we geen inkomsten gehad van de potgrond actie in 2020. 
Voor de volledigheid dient nog opgemerkt te worden dat de contributie die VC Voluntas in rekening 
brengt alleszins redelijk en marktconform is voor een volleybal vereniging. 
  
Vraag4: 
Opmerking op begroting 2020. Zaalhuur begroot voor 9 maanden € 5750,- is € 640,- per maand. 
Waarschijnlijk door corona dit jaar maar 4 maanden gevolleybald. Zou dus 4 x € 640,- = € 2560,- 
moeten zijn terwijl nu € 4000,- begroot is. Idem voor vergoeding vrijwilligers en trainers. begroot 
voor 9 maanden € 2200,- is € 245,- per maand. Werkelijk 4 maanden zou dus € 980,- kunnen zijn 
terwijl nu € 1600,- begroot is. 
Dan waarom moeten wij in deze corona situatie de volle mep aan de Nevobo betalen!!! Ook zij 
zouden enigszins de verenigingen tegemoet kunnen komen. Al met al redenen genoeg om de 
begroting toch kloppend te krijgen met ook een vermindering van de contributie. Waarom moet een 
sportvereniging een reserve pot hebben van €11.000,- en de leden, in teruglopend aantal, nog steeds 
zoveel contributie laten betalen? 
  
Antwoord4: 
Terechte opmerking over de vergoeding die betaald moet worden aan de Nevobo, echter de bijdrage 
aan de Nevobo komt boven op de standaard contributie van teams die in de Nevobo competitie 
spelen. Vanuit het bestuur hebben we ook al richting Nevobo dergelijke signalen aangeven. We 
verwachten echter niet dat daar veel in veranderd zal worden. 
De Nevobo heeft wel in een e-mail van 14 oktober laten weten dat ze  ook uitsluitsel willen geven 
over een passende oplossing voor de teamgelden voor seizoen 2019-2020 en 2020-2021. 
  
Op dit moment hebben we binnen Voluntas gelukkig een aantal trainers die voor een 
vrijwilligersvergoeding, en sommige zelfs zonder vergoeding, bereid zijn om de trainingen te 
verzorgen.  
De reserve pot wordt o.a. aangesproken zodra er nieuwe trainers nodig zijn die een hogere 
vergoeding vragen.  
 
Daarnaast vinden we het belangrijk dat de jeugd tegen beperkte kosten ook moet kunnen meedoen.  
  
Verder worden er uit deze pot de investeringen in hulpmiddelen betaald die niet uit de reguliere 
exploitatie betaald kunnen worden. 
  
Tenslotte zijn we als bestuur al bezig zijn om de reservepot gestaag naar een lager niveau te brengen, 
o.a. door de contributie al vele jaren niet te verhogen ondanks gestegen kosten en lagere inkomsten. 
  
Om deze pot nu maar leeg te laten lopen door geen of veel minder contributie te vragen doet 
afbreuk aan eerder genoemde uitgangspunten en is derhalve niet wenselijk. 
  
Vraag5: 
Wat is nog het bestaansrecht van de volleybal vereniging? Dit gezien het teruglopende aantal leden, 
teams, bestuursleden enz. Wat gebeurt er met het geld bij een mogelijke fusie of opheffing. Laat dat 
laatste a.u.b. niet zover komen. 
  
Antwoord5: 
Het teruglopend aantal leden is ook voor het bestuur een zorg. Daarom is het bestuur op de 
achtergrond aan het verkennen op welke manier het voortbestaan van de vereniging het beste vorm 
gegeven kan worden. Hierbij dient er rekening gehouden te worden met een aantal gevoeligheden 
uit het recente verleden. 
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T.a.v. het kleiner worden van het bestuur; alle leden kunnen zich opgeven om deel te worden van het 
bestuur. Als bestuur zijn we graag bereid om taken en werkzaamheden nader toe te lichten en te 
zoeken naar mogelijkheden voor geïnteresseerde deelnemers. 
  
In de statuten van de vereniging is opgenomen hoe om te gaan met de gelden en middelen van de 
vereniging bij een opheffing van de vereniging. Vooralsnog gaan we daar als bestuur nog niet van uit. 
 
Resultaten stemming: 

Totaal aantal uitgedeelde stembiljetten 52   

Totaal aantal ingeleverde stembiljetten 29   

    

Onderdeel Eens Oneens Onthouding 

1) Goedkeuring notulen ALV 2019 29   
2) Korting op contributie en verder geen wijzigingen 
Voorstel om op de contributie van de 1e helft van seizoen 2020/2021 een 
éénmalige korting te verlenen van 50% op de basiscontributie. Concreet : 
Voor Nevobo senioren lid € 40,=, Recreant € 36,= en zo verder volgens de 
gebruikelijke contributie staffel. Voor het overige blijft de contributie 
ongewijzigd.  28 1  
3) Decharge aan penningmeester 
Conform de goedkeuring van de kascontrolecommissie, decharge te 
verlenen aan de penningmeester en daarmee de jaarrekening 2019 vast te 
stellen. 29   
4) Samenstelling nieuwe kascontrolecommissie 
Voorstel nieuwe kascontrole commissie: Jeu ten Berge en Wido 
Kruijtzer met als reserve Rick Jacobs. Er hebben zich verder geen 
nieuwe deelnemers voor de kascontrole commissie beschikbaar 
gemeld. 29   
5) Nieuwe termijn Hans Schuren als voorzitter 
Herverkiezing nieuwe termijn Hans Schuren als voorzitter.  
Er hebben zich verder gaan andere kandidaten aangemeld.  28  1 

 
Voor de volledigheid dient nog vermeld te worden dat 2 stembiljetten na 30 oktober zijn aangeleverd 
aan het bestuur. Deze zijn niet meegenomen in bovenstaande resultaten. Beide biljetten waren 
echter niet afwijkend van bovenstaand beeld. 
 
Jubilarissen 
Dit jaar hebben we ook weer enkele jubilarissen. We zoeken momenteel nog naar een oplossing om 
op een passende manier stil te staan bij dit heugelijke feit. 
 
Sponsoracties: 
Potgrondactie 
Mede door de regelgeving vanuit de overheid rondom Covid-19 heeft het bestuur moeten besluiten 
om de potgrondactie (die voor 21 maart 2020 gepland was) dit jaar niet door te laten gaan. Hierdoor 
hebben we een aanzienlijke inkomsten bron moeten missen.    
 
Rabo Clubsupport: 
Wel hebben we ons kunnen aanmelden voor de sponsor actie van de Rabobank (Club Support). 

Leden van Rabobank Roermond-Echt konden van 5 t/m 25 oktober hun stem uit op de deelnemers 
die zij een warm hart toe dragen. Hoe meer stemmen er op een club uitgebracht worden, des te 
hoger de bijdrage die de club ontvangt. Dit jaar stemden leden van de Rabobank voor het eerst via 
de Rabo App en Rabo Online Bankieren. 
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Ten tijde van het opstellen van dit verslag was nog niet bekend welk bedrag VC Voluntas mocht 
ontvangen. 
 
Trainingen en Wedstrijden: 
Zowel de wedstrijden voor de vrijetijd teams als Nevobo teams zijn herhaaldelijke keren geannuleerd 
vanwege covid-19 regels van de overheid. Ook veel trainingen zijn daardoor afgelast. Waar mogelijk 
hebben de trainers geprobeerd om binnen de geldende regels toch nog iets van een training te 
verzorgen. 
 
Beheerstichting Sporthal de Wieë: 
In 2019 is ook de nieuwe beheerstichting voor Sporthal de Wieë opgericht. Vanuit VC Voluntas 
neemt Hans Schuren deel in het bestuur van deze stichting.  
We zijn echter op zoek naar andere deelnemers om de belangen vanuit VC Voluntas te behartigen. 
 
Vertrouwenscommissie: 
De vertrouwenscommissie heeft het bestuur laten weten dat het een rustige periode was. Er geen 
meldingen binnen zijn gekomen of anderszins activiteiten ondernomen door de 
vertrouwenscommissie. 
 


