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Notulen Najaars ALV  

02 november 2021, 20:00 uur 

Heksenketel 

 

Agenda: 

# Onderwerp Ter … Referentie meegezonden 

stukken 

1 Opening en vaststellen 

agenda 

  

2 Mededelingen + ingekomen 

stukken 

Ter informatie  

3.  Notulen en actiepunten 

vorige ALV 

Ter vaststelling Concept Notulen voorjaars 

ALV 19 mei 2021 

4. Jaarrekening & verklaring 

kascontrole 

Ter vaststelling Jaarrekening + brief kascontrole 

5. Surplus seizoen 2019-2020 Ter informatie   

6. Jaarverslag Beachcommissie Ter informatie jaarverslag van de 

Beachcommissie 

7. Rondje langs de commissies Ter informatie  

8. COVID 19 Ter informatie  

9. Decharge wedstrijdsecretaris Ter 

besluitvorming 

 

10.  WVTTK/rondvraag   

11.  Verificatie besluitenlijst   

12. Sluiting   
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Notulen: 

 

Aanwezig bestuur: 

Wijnand Vellekoop (voorzitter), Lisette Tankink (ledenadministratie), Klaartje Wierbos 

(penningmeester), Lieuwe de Vries (secretaris),  

 

Aanwezig overig: 

Sonja Vliek, Peter Heemskerk, Coen Kaaij, Annick Kuipers, Mandy van Wijnbergen, 

Charlotte, Miriam van der Velden, Mariette van Eck, Noortje Versteijlen, Nienke van den 

Akker 

 

 

Afmeldingen: 

David Vermeulen, Niels Bonder, Jente Andriessen, Petra Berk (wedstrijdsecretaris Ad. 

Interim), Sietske van der Knijff 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

Om 20:05 wordt iedereen welkom geheten en de vergadering geopend. De agenda wordt 

zonder aanpassingen vastgesteld. 

 

2. Mededelingen+ingekomen stukken 

-TC: Het TC beleid is inmiddels al een aantal jaren in gebruik, dit jaar wil de TC deze graag 

herzien.  Hierin willen ze graag verder kijken naar het budget voor trainers, trainingen etc. 

Meer informatie zal bij de volgende ALV gedeeld worden. 

Naast het TC beleid wordt dan ook meteen het scheidrechter beleid tegen het licht gehouden 

om te kijken of deze nog geupdate moet worden. 

 

-Surplus van 2020-2021 dat toegewezen is aan de goede doelen is inmiddels over gemaakt. 

Hier zal nog naar gekeken worden of er een PR moment van gemaakt kan worden. 

 

-De huidige wedstrijdsecretaris Thomas heeft bij het bestuur aangegeven dat hij vanwege 

zijn nieuwe werk niet genoeg tijd vrij kan maken dat nodig is voor de functie. Hij wil dan 

ook graag terug treden als wedstrijdsecretaris. Petra is bereid gevonden om deze functie te 

vervullen tot er een vervanger gevonden is. 

 

-De AC was vorig jaar behoorlijk uitgedund. De commissie heeft een aantal nieuwe leden 

gevonden en is weer voldoende aangevuld. De commissie zal dit jaar weer een aantal feesten 

en activiteiten organiseren. 

 

-Dit jaar is er vanwege Corona geen vrijwilligersuitje geweest. Het bestuur wil toch graag 

zijn dank uitspreken naar alle actieve leden en wil nog eens extra de actieve commissies 

bedanken: Beachco/TC/AC/Varia/CoCo. 

 

3. Notulen en actiepunten vorige ALV 

-Reijer van Oorspronk zijn naam staat niet juist vermeld. 
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-Verder geen op of aanmerkingen op de notulen. De notulen zijn goed bevonden en zal als 

dusdanig op de site verschijnen. 

 

4. Jaarrekening & verklaring kascontrole 

De jaarrekening wordt punt voor punt nagelopen en toelichting gegeven waar nodig. 

 

Het resultaat van de rekening is iets lager dan begroot. Dit is vooral doordat commissies 

minder hebben uitgegeven en daarnaast hebben trainers minder gebruik gemaakt van de 

terugbetalingsregeling dan verwacht. 

 

Vragen naar aanleiding van de presentatie: 

- Hoe zit het met de reservering van de shirts? 

Er is een nieuwe reservering voor shirts zodat er volgend seizoen nieuwe shirts aangeschaft 

kunnen worden. De huidige shirts zullen dit seizoen nog gebruikt worden.  

-Wat gebeurd er met de oude shirts? 

Oude shirts worden in principe ingeleverd en gedoneerd. 

 

De financiën zijn gecontroleerd en goed bevonden door de Kascomissie. 

 

5. Surplus seizoen 2019-2020 

Het surplus van 2019-2020 dat toegewezen is aan de goede doelen is inmiddels 

overgemaakt. Hier zal nog naar gekeken worden of er een PR moment van gemaakt kan 

worden. 

 

Donatie aan onderstaande goede doelen: 

● Right To Play The Netherlands 

● Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht 

● Special Olympics Nederland 

 

 

6. Jaarverslag Beachcommissie 

Annick licht het jaarverslag van de Beachcommissie toe. Het was een zeer actief jaar. 

 

Beachcommissie is bezig met een winteractiviteit in begin Januari. Details zijn nog niet 

bekend. Dit wordt zo snel mogelijk gecommuniceerd. De commissie gaat de activiteit met de 

AC afstemmen. 

 

Beachcommissie is ook aan het kijken of we na het einde van het volgende wedstrijdseizoen 

al op vrijdagavond kunnen beachen tot het jaar voorbij is. Als het jaar voorbij is, dan kan er 

weer beachvolleybal gespeeld worden op de standaard dinsdagavond. 

 

 

7. Rondje langs de velden 

-AC/Feest commissie is weer opgestart met extra nieuwe mensen. 
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-TC: Geen nieuws.  

-TC2 trainings samen met Boni.  

-Sponsorcommissie zoekt nieuwe mensen. Klaartje D6 en Niels momenteel in de commissie. 

 

8. Covid 19 

Op het moment van de ALV mag er getraind en wedstrijd gespeeld worden zolang iedereen 

een QR codes heeft bij het binnengaan van de sporthal. In eerste instantie ligt deze controle 

bij de verenigingen. Alleen in de galgenwaard zijn er meerdere verenigingen en ook niet 

sport gerelateerde mogelijkheden (Henksenketel). De verenigingen hebben aangegeven dat 

de gemeente een oplossing moet realiseren. De bal ligt nu bij de gemeente hoe dit te 

realiseren is. Afwachten hoe dit uitpakt. 

 

Kunnen we nog iets met gevaccineerden dat die niet wekelijks gecheckt hoeven te worden? 

Dit is nog afwachten. Mogen eigenlijk niet checken wie gevaccineerd is en mogen dit niet bij 

houden. 

 

Kijken hoe de competitie uit gaat vallen met teams die zich terugtrekken of niet.  

 

9. Decharge wedstrijdsecretaris 

Thomas treed terug als wedstrijdsecretaris door gebrek aan tijd.  

Stemming:  

-Voor: 14 

-Tegen: 0  

Zolang er nog geen vervanging is, neemt Petra de functie waar. 

 

10. WVTTK/rondvraag 

Sonja: Zou een hybride ALV variant mogelijk zijn? De vorige online ALV is goed bezocht. 

Misschien kan een hybride variant helpen in de opkomst. 

Bestuur: Op het moment is het nog lastig om een goede locatie te vinden waar dit  technisch 

mogelijkheid is. Het bestuur ziet echter de voordelen ook en is ook naar de mogelijkheden 

aan het kijken. 

 

Is het mogelijk om naar 1 ALV te gaan?  

Bestuur: Majella heeft geen vastgestelde regels over de aantal ALV’s per jaar in de statuten 

staan. Bestuur zit te denken aan 1 ALV online, 1 ALV fysiek. Moment van ALV zou niet 

ideaal vallen. 

 

Valt het te combineren met een feest oid?  

Bestuur combineert het nu met een activiteit maar er is nog niet gekeken of dit gecombineerd 

kan worden met een feest oid. 

 

11. Verificatie besluitenlijst 

Jaarrekening en goede doelen zijn goed bevonden. 

Thomas wordt decharge verleend. 
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12. Sluiting  

Om 20:46 wordt iedereen bedankt en de vergadering gesloten. De Pubquiz begint! 


