Notulen Algemene Ledenvergadering VC Voluntas 18 mei 2021
Aanwezig (21):
Hay Cloudt, Truus Cloudt, Desiree Veelen, Carin Kolodziejac, Vera Timmermans, Harald Brentjens,
Tessa Reinders, Janne van de Venne, Zoë Willems, Rick Jacobs, Wido Kruijtzer, Jan Timmermans,
Fons Voesten, Rob Vroegop, Jack Geraeds, Annemiek Schmitz (moeder van Britt), Jo van Schijndel,
Peter Henstra, Ger Nacken, Hans Schuren, Pierre Veelen, Ronald Cillekens.
Afgemeld bij secretariaat (10):
Pierre Muizers, Rinie Goldsteijn, Pierre Sloezen, Jenny Fijten, Lotte Fijten, Erik Janssen, Mariet Kok,
Peter van Kruchten, Rosalie Schuren, Jente Meijers.
1.
Opening door de voorzitter
Door de corona maatregelen kon er helaas weer geen fysieke bijeenkomst gehouden worden.
Daarom is er gekozen voor een digitale bijeenkomst op basis van Microsoft Teams. De voorzitter
opent de vergadering om 20.04 uur en heet eenieder van harte welkom. Er zijn geen aanvullende
agendapunten kenbaar gemaakt.
2.
Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 30 oktober 2020 (bijlage 1)
De notulen van de ALV d.d. 30 oktober 2020 worden vastgesteld onder dankzegging aan Pierre
Veelen (secretaris). Er zijn geen op/aanmerkingen op de concept notulen.
De voorzitter geeft verder aan dat het bedrag aan sponsoring dat we van de Rabobank ontvangen
hebben, € 476,46 bedroeg.
3.

Mededelingen/verantwoording

Verslag vertrouwenscommissie
Carin Kolodziejak, Desiree Veelen en Rick Jacobs vormen de vertrouwenscommissie. 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. Desiree heeft aangegeven dat
ze na de zomervakantie 2021 stopt met haar activiteiten voor de vertrouwenscommissie. Carin stopt
met haar activiteiten voor de vertrouwenscommissie in 2022. Rick geeft aan dat hij het erg op prijs
zou stellen als er zich weer een vrouwelijke kandidaat zou aanmelden. Tot dan toe zijn er geen
nieuwe aanmeldingen geweest.
Verslag ledenadministratie
In 2020 hadden we 93 actieve geregistreerde leden. In 2021 zijn er dat nog maar 69.
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. Met name leden die zich afmelden
geven dat vaak niet door aan de ledenadministratie of het bestuur.
De database van de website is nu de leidende bron voor de leden administratie.
Verslag Website en Social Media
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In de afgelopen periode is de website( www.voluntas.nl ) zichtbaar en onzichtbaar aangepast en
verbeterd. De belangrijkste wijzigingen waren:
•
Upgrades van de website software
•
Handleidingen toegevoegd
•
Gedoe rondom hacks / ddos en ander onheil afhandelen.
We hebben 2 vermoedelijke hack pogingen gehad.
•
Website wordt vooral bezocht door zoekrobots.
De website wordt nog steeds relatief weinig bekeken/gebruikt.
Verder heeft VC Voluntas een facebook pagina ( www.facebook.com/vcvoluntas ). Deze wordt beter
bezocht/bekeken dan de website. Facebook nu ook gebruikt voor evenementen. Ook deze is relatief
weinig bezocht.
4.

Jaarverslag 2020

Algemeen: per 15 maart 2020 zijn alle competities stilgelegd. Daardoor hebben alle teams hun
competitie niet af kunnen ronden. Dit heeft geduurd tot aan de start van het seizoen 20-21. Maar het
seizoen van 20-21 heeft nog korter geduurd, namelijk maar een week of 8. Begin oktober zijn de
sporthallen dicht gegaan en tot 19 mei 2021 niet meer open geweest.
Dames 1
Worden getraind door Jo van Schijndel, coach is Jan Timmermans. Het seizoen is goed gestart met de
trainingen en zijn ook gestart met de competitie. Na de 3e wedstrijd is er een streep door gezet door
de corona pandemie. Eind april is het team weer gestart met trainingen buiten en hopelijk zullen ze
snel ook weer de hal in kunnen.
Meisjes B
In het seizoen 19-20 heeft team gespeeld als Meisjes C. Sinds het seizoen 20-21 is Jo van Schijndel
trainer van dit team. Dat doet hij op maandag. Op vrijdag traint het team in St. Odiliënberg. Al enkele
jaren speelt het team als combinatieteam van Voluntas en Ludentes en dat gebeurt naar grote
tevredenheid. De coach voor volgend jaar zal Léon van Horen zijn. In april is dit team ook weer met
de buitentrainingen gestart.
Annemiek geeft aan dat de Meisjes B wel al trainen in de hal van St. Odilienberg. Er zal met Jo van
Schijndel overlegd worden of de Meisjes B ook in Posterholt in de hal kunnen trainen.
HVT
Speelde in het seizoen 19-20 nog competitie in de Liefhebberij competitie. Het afgelopen seizoen is
besloten om geen competitie meer te spelen en alleen nog maar te trainen.
HR
Trainen elke donderdagavond met 8 heren en worden ondersteund door een aantal dames van de
dames recreanten. Zij gaan volgend seizoen weer met goede moed van start.
DVT
Worden getraind en gecoacht door Ronald Cillekens, maar hebben in het seizoen 20-21 alleen nog
maar getraind. De competitie zou pas in oktober starten en is door de coronamaatregelen niet meer
opgestart. Volgend seizoen met hetzelfde team willen ze weer een nieuwe start gaan maken.
DR
De dames speelden in het seizoen 19-20 nog met 2 teams, maar door blessures en afmeldingen is het
in het seizoen 20-21 1 team geworden. Ze worden getraind door Peter Henstra. Ook zij zijn niet
kunnen beginnen met de competitie. Hopelijk volgend seizoen wel weer.
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Er kan inmiddels ook buiten getraind worden bij het voetbalveld. Daar is een net opgezet. De sleutel
voor de poort kan worden opgehaald bij Vera Timmermans.
5.

Financieel overzicht (toelichting Ger Nacken, zie bijlage 2)

Exploitatieoverzicht en Begroting

Toelichting exploitatie. Als gevolg van corona in 2020 beduidend minder uitgaven en inkomsten
▪

Opbrengsten lager:
o Contributie minder a.g.v. kwijtschelding 50% contributie 1e helft seizoen 20-21
o Subsidie daling wordt veroorzaakt door lagere ledenaantal
o Lagere sponsorinkomsten door afboeken vordering Il Genio. Daar wordt niet meer op
gerekend. Rabo sponsorbijdrage iets hoger dan 2019
o Potgrondactie opnieuw niet uit kunnen voeren.
Uitgaven eveneens lager:
o Zaalhuur flink lager door maandenlange sluiting
o Trainers/vrijwilligerskosten ook flink lager
Resultaat effect met een verlies van Eur 218 beperkt gebleven

▪

▪

Begroting 2020 verwachting flink verlies, maar zeer onzeker en eigenlijk al weer achterhaald door
alle corona perikelen.
o

Opbrengsten lager:
▪ Contributie inkomsten lager begroot als gevolg van voorgestelde kwijtschelding voor 2e
helft seizoen 20-21, maar ook opnieuw geen potgrond

o

Kosten lager :
▪ Met name kosten voor zaalhuur nog flink lager dan normaal

Vaststellen contributie seizoen 2021/2022
De contributie hoeft niet verhoogd te worden en het basis bedrag is vastgesteld op € 165,-- exclusief
NeVoBo-bijdrage. De leden stemmen daar unaniem mee in.
Daarnaast wordt voorgesteld om de contributie voor de 2e helft van het seizoen 2020/2021 niet te
innen. Door de corona zijn er immers niet of nauwelijks activiteiten en kosten geweest. Ook dit
voorstel wordt unaniem aangenomen door de vergadering.
6.
Kascontrole
Verslag kascontrole commissie
Bij besluit van de Algemene vergadering van 30 oktober 2020 zijn Jeu ten Berge en Wido Kruijtzer
benoemd in de kascontrolecommissie.
Wido Kruijtzer en Jeu ten Berge hebben de financiële stukken bekeken en getoetst. Ze hebben
daarbij geen onregelmatigheden geconstateerd. Bestuur wordt verzocht decharge te verlenen aan
penningmeester Ger Nacken.
Verzoek decharge wordt door bestuur toegekend. Voorzitter bedankt Ger voor zijn inzet in de
afgelopen periode.
Benoeming nieuwe kascontrole
Notulen algemene ledenvergadering VC Voluntas 18 mei 2021

-3/4-

Bij besluit van de Algemene vergadering van 18 mei 2021 worden Rik Jacobs en Wido Kruijtzer
benoemd in de kascontrolecommissie. Als reserve-lid is Jeu ten Berge benoemd.
7.
Jubilarissen
Tijdens de vergadering worden er 4 jubilarissen gehuldigd.
Pierre Muizers en Jack Geraeds voor meer dan 40 jaar Nevobo Official.
Hay Cloudt voor z’n 25 jarig lidmaatschap. En Wido Kruijtzer voor 40 jaar lidmaatschap.
Het bestuur zoekt nog naar een passende manier om de jubilarissen in het zonnetje te zetten als de
coronamaatregelen dat weer toe laten.
8.
Bestuursverkiezing en wijziging zittingstermijn bestuursleden
Aftredend en niet verkiesbaar: Pierre Veelen (secretaris), Peter Henstra,
Aftredend en verkiesbaar: Ronald Cillekens (wedstrijd secretariaat).
Er hebben zich geen nieuwe kandidaat bestuursleden aangemeld.
Aan Peter en Pierre wordt door de vergadering unaniem decharge verleend als bestuurslid en
secretaris.
De vergadering herkiest Ronald unaniem. Daarnaast wordt Ronald ook unaniem als secretaris
gekozen.
De voorzitter geeft aan dat he belangrijk is dat er aanvulling in het bestuur komt.
9.
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WTBR)
Vanaf 1 juli 2021 geldt dat ook VC Voluntas aan deze wet moet voldoen. Op de achtergrond heeft het
bestuur de benodigde acties ondernomen om het WTBR document op te stellen.
10.
Stichtingsbestuur Sporthal
Er is inmiddels een stichting die het beheer van Sporthal De Wieë heeft over genomen. Vooralsnog
zit Hans namens VC Voluntas in het stichtingsbestuur.
Aan de leden wordt gevraagd om t.z.t. deze taak over te nemen. In de vergadering was er op dat
moment geen animo.
10.
In stand houden vereniging
Het leden aantal daalt gestaag. Het is moeilijk om nieuwe leden te werven, ook nadat we elk jaar
trainingen geven op de basisschool.
Daarnaast gaat het bestuur met SV Ludentes, waar ook steeds minder leden zijn, in gesprek om te
verkennen hoe er eventueel samengewerkt kan worden.
Verder wil het bestuur aan het begin van het nieuwe seizoen (na de zomervakantie) bepalen wie er
nog allemaal lid zijn en hoe verder te gaan.
11.
Rondvraag
Er is geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
12.
Sluiting
De voorzitter sluit om 21.45 uur de vergadering met dank aan eenieder voor de inbreng.
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