
Agenda ALV VC Majella voorjaar 2021 
19 mei 2021, 20.00 uur 

Online – MS Teams 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NzI1M2M2ODYtMGExZS00ZjlmLWJkNmMtMDU1NDZkOWZiNjFj%40thread.v2/0?context=%7b

%22Tid%22%3a%2282bee9d4-9202-4305-854c-3ce61c4734b7%22%2c%22Oid%22%3a%22bf4f1471-4359-4813-

b398-ab1dd37c3de9%22%7d 

 

# Onderwerp Ter … Referentie meegezonden stukken 

1 Opening en vaststellen agenda   

2 Mededelingen + ingekomen stukken Ter informatie  

3.  Notulen en actiepunten vorige ALV Ter bespreking Concept Notulen Najaars ALV 28 

oktober 2020 

4. TC 

a. Jaarverslag 2020-2021   

b. doelstellingen 2021-2022 

Ter informatie en ter 

bespreking 

Jaarverslag TC 

5.  Jaarverslagen overige commissies en 

verslag van het bestuur 

 Een gek Corona jaar – verslag van het 

bestuur, 

Jaarverslag CoCo,  

Jaarverslag Majella Varia,  

Nieuws van de Beachcommissie, 

6. Vaststelling 2e deel contributie seizoen 

2020-2021 

Ter besluitvorming Voorstel contributie 2020-2021 

7.  Begroting en vaststelling contributie Ter besluitvorming Begroting 2021-2022 

8.  Decharge en benoemingen bestuur – 

Voordracht nieuwe secretaris 

Ter besluitvorming Voordracht nieuwe secretaris – Lieuwe 

de Vries 

9.  WVTTK/rondvraag   

10.  Verificatie besluitenlijst   

11. Sluiting   
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Aanwezig Bestuur: 

Wijnand Vellekoop (voorzitter), Thomas Reusen (wedstrijdsecretaris), Lisette Tankink (ledenadministratie), 

Klaartje Wierbos(penningmeester), Sanne Huveneers (secretaris) 

Aanwezig overig: 

Karin van Beusekom, Petra Berk,  Erik Dijkman, Nils Bonder,  Coen Kaaij, Daphne van den Berk,  Bas van Vliet 

Ilonka Dijs,  Lieuwe de Vries,  Miriam van der Velden,  Roy Voskuil,  David Vermeulen,  Sietske van der Knijff,  

Mandy van Wijnbergen,  Martijn van Blitterswijk, Sanne Geurtsen, Sonja Vliek,  Martine Selles,  Lianne 

Hummel 

Afmeldingen: 

Reijer van Oorspronk, Yvette groenendijk, Arianne Niks 

 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

De vergadering is geopend door de voorzitter om 20.05. Er zijn geen aanvullingen op de agenda. 

 

2. Mededelingen: 

a. Het bestuurd meldt dat het betrokken is bij de organisatie van Volleybal unlocked. De Nevobo 

heeft aangegeven tegelijk met Beachvolleybalevent op  het Jaarbeursplein, een groots 

zaalvolleybaltoernooi te willen organiseren centraal in Nederland in Utrecht. Dit toernooi zou 

het toverpot toernooi voor de Utrechtse verenigingen vervangen. De voorlopige planning is op 

zaterdag 28 augustus, in afwachting van de geldende coronamaatregelen. 

b. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Op 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en 

Toezicht Rechtspersonen in werking. Deze wet is name bedoeld om in de statuten vast te leggen 

hoe de vereniging bestuurd wordt indien een of meerdere bestuursleden voor langere tijd 

afwezig zijn. Het bestuur werkt aan de uitwerking en impact op onze statuten. Wanneer de 

voorziene wijziging is opgesteld, wordt deze voorgelegd in de ALV.  

c. Het bestuur deelt mede dat Martijn van Blitterswijk de kascommissie verlaat. Marese Spekking 

neemt zijn plek in deze commissie in. 

 

3. Notulen en actiepunten vorige ALV 

a. In de vergadering wordt opgemerkt dat enkele namen in de notulen van de najaarsALV 2002 

foutief gespeld zijn.  

@Actie secretaris: notulen aanpassen en definitief maken. 

b. Ook wordt gevraagd of nog meer inzicht gegeven kan worden welke goede doelen als gevolg van 

het besluit in de ALV zijn bediend.  

@Actie penningmeester om aan de leden inzicht te verschaffen in de uitkering aan goede doelen 

zodra deze gedaan zijn.  

 

4. Jaarverslag Technische Commissie  

a. Jaarverslag 2020-2021 

Er zijn geen vragen over het verslag over het vorige seizoen. 

b. Doelstellingen 2021-2022 

i. De TC licht toe dat de Nevobo alle teams vrije inschrijving gegund is. Dit heeft tot een 

hogere inschrijving geleid voor H2 (naar eerste klasse), H3 (naar tweede klasse) en D6 

(naar derde klasse). De overige teams blijven in de klasse waar ze voorgaand seizoen ook 

speelden. 

ii. De technische commissie geeft aan op zoek te zijn naar extra spelers voor H3 en vraagt 

leden op mensen aan te dragen.  Tevens wordt gezocht naar een trainer voor H1, ook 

daar zijn suggesties aan de TC welkom.  

iii. Om goed voor te bereiden op het zaalseizoen, worden al vanaf eind mei trainingen op 

gras georganiseerd op Zuilen. Door opzeggingen in het afgelopen seizoen is dit nodig om 

nu al naar opvullingen te zoeken voor in ieder geval D1, D2, D3. Voor H4 en D6 wordt 

ook gekeken of er trainingen op zand georganiseerd kunnen worden voor meetrainers. 



Daarnaast wordt gekeken of we in augustus al kunnen beginnen met trainen in de zaal, 

om ritme op te  bouwen en de teamindeling rond te krijgen 

iv. Een van de leden vraagt of we nog voldoende leden/animo hebben om zes damesteams 

te vullen. De TC geeft aan dat het hier geen probleem ziet en er grotere uitdagingen zijn 

in de herenteams. 

v. Een van de leden vraagt of het mogelijk is om meer dan 12 trainers aan een team te 

binden. De TC geeft aan dat dit mogelijk is, mits team en trainer akkoord zijn. 

 

5. Jaarverslagen overige commissies en verslag van het bestuur (zie ook meegezonden stukken) 

a. Bestuur. Het bestuur licht toe dat er het afgelopen seizoen vooral veel tijd is gaan zitten in het 

veilig organiseren van volleybal, passend bij verschillende maatregelen, in overleg met andere 

verenigingen.  

b. Communicatie Commissie. De CoCO geeft aan weinig activiteiten te hebben kunnen ontplooien 

afgelopen seizoen, afgezien van enkele nieuwsbrieven. De nieuw aangeschafte banner en het 

nieuwe instagramaccount kunnen van meer aandacht genietan als we weer aan het volleyballen 

slaan. 

c. Majella Varia. De Varia heeft een lock down editie gekend die goed ontvangen is. Ook doet de 

commissie een oproep voor geinteresseerden: er zijn vacatures!  

d. Jaarverslag Activiteitencommissie. Van de AC zijn er geen aanwezigen. Wellicht door het grote 

aantal vacatures, dus ook daar een oproep! 

e. Beachcommissie: De beachcommissie is vroeg van start gegaan en heeft geboft met het weer. In 

augustus wordt het zaak om goed af te stemmen met de TC over opstarten van de 

zaaltrainingen. Er wordt gevraagd of er op 5 juni een beachactiviteit georganiseerd kan worden 

op Zuilen. Het bestuur geeft aan dat het formeel inzetten op een event binnen de huidige 

maatregelen niet kan, buiten de vergadering wordt nog gekeken naar de mogelijkheden.  

 

6. Vaststelling 2e deel contributie seizoen 2020-2021 ( zie toelichting in meegezonden stukken) 

De penningmeester licht kort het meegezonden voorstel toe voor de aanpassing en inning van de 

contributie voor het seizoen 2020-2021. De oorspronkelijke contributie bedraagt 250 euro. 85 Euro is 

reeds geincasseerd. Het voorstel vanuit het bestuur is om nog 12,50 euro te innen bij een volledig 

lidmaatschat (en overige lidmaatschappen naar rato). Daarmee wordt de contributie voor dit seizoen 

aangepast naar 97,50 euro. Alle aanwezigen stemmen in met dit voorstel. Aanvullend wordt besloten 

om leden die aangaven door de Coronacrisis in financiele moeilijkheden te zitten, niet extra te 

incasseren voor deze 12,50 euro. Er wordt nogmaals benadrukt dat leden die door omstandigheden niet 

aan hun contributie kunnen voldoen, contact kunnen zoeken met de penningmeester.  

Besluit: Vaststelling contributie 2020-2021 op 97,50 euro, waarvan 12,50 euro nog te incasseren. 

Aanvullend besluit om dit niet te incasseren bij leden die reeds aangaven financieel krap zitten. 

 

7. Begroting en vaststelling contributie (zie toelichting in meegezonden stukken) 

De penningmeester licht de begroting toe alswel het meegezonden voorstel toe om de contributie voor 

het seizoen 2021-2022 te verhogen van 250 euro naar 260 euro, als gevolg van stijgende kosten voor 

zaalhuur en Nevobo bijdrage. De aanwezigen stemmen allen in met dit voorstel. 

Besluit: De begroting wordt vastgesteld. De contributie wordt verhoogd met 10 euro van 250 naar 260 

euro.  

 

Er zijn een aantal vragen over het onderwerp: 

a. Een lid vraagt of het mogelijk is meer budget te reserveren voor feestjes en activiteiten. De 

ervaring leert dat het budget soms erg krap is en zeker na afgelopen jaar kan er behoefte zijn 

hier meer aandacht voor te hebben.  

@Actie Bestuur: contact opnemen met AC om mogelijkheden te verkennen.  

b. Een lid stelt dat het gevoel heerst dat we vaak geld overhouden, ook als we een negatieve 

begroting aangaan. De penningmeester geeft aan dat we dit jaar wel degelijk interen op het 



vermogen door het verlagen van de contributie en de besteding van het surplus van vorig 

seizoen. 

c. Een aanvullende vraag is of we echt moeten verhogen als we geld over houden. De 

kascommissie geeft aan dat in het seizoen kan blijken dat er meevallers zijn, maar ze achter dit 

plan staan. 

 

8. Decharge en benoemingen 

Het bestuur stelt voor Lieuwe de Vries te benoemen als secretaris in het bestuur en Sanne Huveneers 

decharge te verlenen. Dit voorstel wordt unaniem gesteund. 

Besluit: benoeming Lieuwe de Vries als secretaris. Decharge Sanne Huveneers. 

 

9. WTVKK 

Er zijn geen punten voor de rondvraag 

 

10. Verificatie besluitenlijst en actiepunten 

 

Besluit: Vaststelling contributie 2020-2021 op 97,50 euro, waarvan 12,50 euro nog te incasseren. 

Aanvullend besluit om dit niet te incasseren bij leden die reeds aangaven financieel krap zitten. 

Besluit: De begroting wordt vastgesteld. De contributie wordt verhoogd met 10 euro van 250 naar 260 

euro.  

Besluit: benoeming Lieuwe de Vries als secretaris. Decharge Sanne Huveneers. 

 

@Actie secretaris: namen in notulen najaarsALV aanpassen en definitief maken. 

@Actie penningmeester om aan de leden inzicht te verschaffen in de uitkering aan goede doelen zodra 

deze gedaan zijn.  

@Actie Bestuur: contact opnemen met AC om mogelijkheden voor verruiming feestbudget te 

verkennen.  

 

11. Sluiting vergadering 

De vergadering wordt op 21.12 gesloten. 

 

 

 

 

 


