
Algemene Leden Vergadering Jonas op 17/09/2015 
om 20.00 uur in De Walvis, Van Loenenlaan 1, Beverwijk 

 
1. Opening 

Aanwezig:  
Judith Blansjaar, Josefiene van der Putten, Irene Haak, Joke Otten, Brenda van der 
Kolk, Chantal den Blanken, Jordy Kroon, Rolf van der Scheer, Hans Keur, Simon van 
der Kolk, Bert Schoon, Remco Wolterman, Jolanda Wolterman, Axel Scherer, Pieter 
Baltus, Ab Buwalda, Edwin Boon. 
Afgemeld: Peter Gelten, Arjan Lensen, Ingrid Puijma, Chantal Zoontjes, Janny van 
Buren, Martien Wentink, Fred Wijers, Linda de Boer, Annelies v.d. Wetering, Marielle 
Duin en Bart Veldhuizen 
 
Hans opent de vergadering en heet iedereen welkom bij de ALV van Jonas.  
Het bestuur van Jonas bestaat uit zes personen, waarvan er een niet achter de tafel 
zit. Dit is Chantal den Blanken (beachvolleybal).  
 
Aanwezig van het bestuur zijn :    
 
Hans Kramer                                 Vice-voorzitter/ PR&Sponsorcommissie 
Erna Wijers                          Secretariaat en ledenadministratie 
Leonie Gijsbers                             Penningmeester 
 
Robin den Blanken                       Technische Commissie  
Cecile Blansjaar                        Jeugdcommissie 
 
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
Jannie van Buren heeft een bericht gestuurd betreffende de recreanten van de 
woensdag. Dit wordt doorgeschoven naar de rondvraag. 
Peter Gelten heeft een email gestuurd betreffende de ballen die tijdens de training 
in de Walvis gebruikt worden. Dit wordt ook doorgeschoven naar de rondvraag. 
 
De Walvis heeft een nieuwe vloer en nettensysteem. Het is de bedoeling dat de 
scheidsrechtersstoelen in het midden gezet worden. De paalnummers komen niet 
overeen met de nummering van de velden. De markering voor nethoogte moet nog 
gemaakt worden. Er zijn hoezen voor om de palen die als stootkussen fungeren. Er 
wordt gevraagd wat de ervaring tot nu toe is. Deze is positief en beter dan de oude 
vloer/netten. 
 

3. Instellen stembureau 
Het stembureau wordt ingesteld als dat nodig is. 
 

4. Vaststellen vorig verslag vergadering (ALV 18 september 2014) 
Hans vraagt of er op- of aanmerkingen zijn of dat de notulen per punt moeten 
worden doorgelopen. Er zijn geen opmerkingen en het verslag van de ALV van 18 
september 2014 wordt vastgesteld. 
 

5. Verslag secretariaat 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over het verslag van het secretariaat en het 
verslag wordt vastgesteld. 



 
6. Vaststellen financieel verslag vorig jaar 

Leonie geeft een toelichting op de resultatenrekening en balans over het siezoen 
2014-2015. Er zijn geen vragen of opmerkingen hierover en het verslag wordt 
vastgesteld.   
 

7. Verslag Kascommissie 
Bert Schoon en Joke Otten zijn voor controle van de kas van Jonas bij Leonie langs 
geweest. Zij hebben steekproefsgewijs de financiën gecontroleerd en het financieel 
verslag doorgenomen. De boekhouding was prima in orde.  
Ze verlenen de financieel decharge en worden bedankt voor de financiële 
afhandeling. Het verslag van de Kascommissie wordt vastgesteld. 
 

8. Benoeming Kascommissie 
Bert Schoon en Mariëlle Duin stellen zich beschikbaar voor de Kascommissie. Brenda 
van der Kolk wordt reserve.  

 
9. Verslag Technische Commissie 

Het verslag wordt vastgesteld. Robin merkt op dat de regels voor netfout veranderd 
zijn. Een netfout is gewoon fout, tenzij de bal niet in de buurt van de actie is. 
 

10. Verslag Jeugd Commissie 
Cecile neemt kort het verslag door. Er zijn geen vragen of opmerkingen en het 
verslag wordt vastgesteld. 
 

11. Verslag Beach Commissie 
Het verslag wordt vastgesteld. 
 

12. Verslag Sponsoring/PR 
Sanne is naar Croonenburg gegaan, maar zit nog wel in de Sponsorcommissie. 
Restaurant Blond en Zwem- en Sportcentrum de Waterakkers zijn nieuwe sponsors, 
daarentegen kan Jonas nog steeds nieuwe sponsors goed gebruiken. Het 3-jarige 
contract met Veldhuis is afgelopen. Er vindt nog een gesprek plaats met de 
Sponsorcommissie over verlenging van het contract. 
 

13. Verantwoording over het gevoerde beleid 
Er zijn meerdere vergaderingen geweest met een meedenkgroep. Hier is onder 
andere uitgekomen dat er meer betrokkenheid moet komen bij de teams, zodat dat 
gaat zorgen voor meer vrijwilligers. Concrete ideeën: 

- Dames 1 gaat de Lief&Leed bij houden. 
- Senioren teams worden gekoppeld aan jeugdteams. Logische teams worden 

aan elkaar gekoppeld (trainers met hun groep bijv.). Er wordt een maxi van 
de week benoemd, die vervolgens gaat kijken bij een wedstrijd van het 
betreffende jeugdteam. Robin en Cecile gaan een schema hiervoor. 

- Een Jonas app met pushberichten om iedereen te kunnen bereiken. 
- Kleinere taken zodat de drempel lager wordt om iets te doen. 

Meer ideeën zijn natuurlijk welkom. Rolf merkt op dat er rekening gehouden moet 
worden met het schema van de competitie voor een mini van de week. Ook moet 
er gekeken worden naar de trainingsavonden van de jeugd, zodat er meer teams 
tegelijk spelen en het contact met elkaar verbeterd wordt. 
 



14. Bestuursverkiezing 
Erna zit al bijna 12 jaar in het bestuur. Ze was altijd het geweten en stond bekend om 
haar 2e rondvraag. Het is erg jammer dat ze stopt, maar gelukkig volleybalt ze nog 
bij de recreanten. Hans bedankt Erna namens het bestuur en de gehele vereniging 
voor haar inzet al die jaren. 
 
Kitty Boshuijzen wordt namens het Bestuur als kandidaat voor het secretariaat 
voorgedragen. Zij was al erg actief bij de jeugd en heeft ook de ledenadministratie 
al overgenomen van Erna. Zij kon helaas niet aanwezig zijn op de ALV. Er zijn geen 
bezwaren en dus wordt Kitty na verkiezing aangesteld als nieuw secretariaat. 
 
Cecile gaat stoppen als lid van de Jeugdcommissie. Ze wil nog wel graag actief 
blijven binnen de vereniging. Hans bedankt haar namens het bestuur en de 
vereniging voor al haar inzet voor de Jeugdcommissie. Er is nog geen kandidaat 
gevonden om de taken van Cecile over te nemen. Ivanka Kramer zal in iedergeval 
plaats nemen in de Jeugdcommissie als ze weer terug is uit Suriname. 
 
Marjolein Aberkrom en Annelies van de Wetering zijn ook gestopt als respectievelijk 
vertrouwenspersoon en lid Jeugdcommissie. Cecile wordt de nieuwe 
vertrouwenspersoon. Uit enquêtes bleek dat er soms klachten waren, die met de 
vertrouwenspersoon besproken hadden kunnen worden. Dit betekent dat de 
mogelijkheden van de vertrouwenspersoon meer onder de aandacht gebracht 
moeten worden. Rolf van der Scheer merkt op dat duidelijk gemaakt moet worden 
wat voor zaken men verwacht te melden bij de vertrouwenspersoon. Ook kunnen 
trainers de personen doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon. Simon van der Kolk 
meldt dat hij niet van het bestaan van de vertrouwenspersoon af wist en dat het bij 
meer leden het geval zal zijn. Er moet dus meer bekendheid komen. 
 
Hans heeft zich kandidaat gesteld voor de functie voorzitter. Er zijn geen bezwaren 
en na verkiezing wordt hij aangesteld als voorzitter. Er moet nog gekeken worden 
wie de nieuwe voorzitter wordt van de Sponsorcommissie. 
 

15. Vaststellen begroting seizoen ‘15/’16 
Leonie reikt de begroting 2016-2017 uit en geeft een korte toelichting.  
De vergadering is van mening dat de te realiseren sponsorinkomsten van €1000,- te 
hoog is. Dit wordt teruggebracht naar €500,-. Tevens zal een reservering worden 
opgenomen voor beach netten, deze zijn na een aantal jaren aan vervanging toe.  
Vanuit de leden komen de volgende tips: Breng sponsoracties nog meer onder de 
aandacht van de leden ook via de social media.  
Hans Keur merkt het volgende op; Zorg dat de zaalhuur tijdens de schoolvakanties 
voor de jeugd tijdig zijn teruggegeven aan de beheerder.  De zaalhuurkosten voor 
het organiseren van de CMV speeldagen kunnen worden teruggevorderd van de 
NeVoBo.  
Met bovengenoemde wijzigingen wordt de begroting vastgesteld.  
 

16. Vaststellen contributie seizoen ‘15/’16 
Voor de contributie zal een inflatiecorrectie van 1% plaatsvinden. Conform statuten 
hoeft hierover niet gestemd te worden. Verder wordt de contributie voor de senioren 
verhoogd naar €219, voor de recreanten naar €116 en de C-jeugd naar €139 (allen 
excl. Nevobo). Dit wordt voorgesteld omdat veel kosten afgelopen jaren gestegen 
zijn, onder andere trainers en teamgelden van de Nevobo. Er is gekeken naar de 



contributie van verenigingen in de buurt en hierop is de mate van de verhoging 
gebaseerd. 
 
De stimuleringsbijdrage van €2,50 per lid zal, in tegenstelling tot vorig seizoen, nu wel 
naar de leden worden doorberekend. Hiermee komt de totale bondsafdracht op 
€12,50 per lid. 
 

17. Rondvraag 
Jannie van Buren vraagt zich af waarom de recreanten op woensdag laat trainen, 
aangezien er eind vorig seizoen is aangegeven dat ze graag vroeg willen trainen. 
Ook hebben ze nog geen trainer.  
Robin antwoordt dat ze in eerste instantie ook vroeg ingedeeld waren, maar de 
trainer van Heren 1 kon alleen vroeg training geven, waardoor alle teams weer 
verschoven moesten worden i.v.m. spelers H1 die zelf training geven. Hierdoor was 
het niet meer mogelijk om de recreanten vroeg te laten trainen. Wat de trainer van 
de recreanten betreft, spelers van D3 en D4 zullen dit op zich nemen. Robin maakt 
een schema wie wanneer de training van de recreanten verzorgd. Irene en Joke, als 
vertegenwoordigers van de woensdag recreanten, zijn tevreden met de uitleg van 
Robin en is blij dat er trainers zijn gevonden. Het was wel fijn geweest als dit van te 
voren gecommuniceerd was met de recreanten. 
 
Peter Gelten heeft aangegeven dat veel ballen die in de Walvis aanwezig zijn, 
verouderd zijn. Hij vindt de blauw/gele ballen niet fijn spelen.  
Simon antwoordt dat er nieuwe ballen zijn aangeschaft en dat deze voor de 
ballentassen zijn, dit heeft namelijk prioriteit. Alle ballen in de Walvis zijn 
gecontroleerd, de blauw/gele ballen zijn nog in goede conditie. Afgelopen zomer 
zijn er enkele ballen meegenomen naar buitentoernooien, waar de ballen niet 
geschikt voor zijn. Hierdoor zijn ze slecht geworden. Op dit moment zijn er ~50 ballen 
in de zaal, dit is voldoende. Als een trainer een slechte bal tegenkomt, dan kan hij/zij 
deze in het net helemaal achter in het materialenhok doen en melden aan Simon. 
Zoals elk seizoen worden er nieuwe ballen aangeschaft, maar niet alle blauw/gele 
ballen zullen worden vervangen, aangezien ze nog in goede conditie zijn. In de 
nieuwsbrief zal worden opgenomen dat de ballen niet meegenomen mogen 
worden naar buiten. Simon zal contact opnemen met Peter om hetgeen wat 
besproken is, door te geven. 
 
Simon van der Kolk geeft aan dat het fijn zou zijn als er ook een muis beschikbaar 
komt voor de laptop in de Walvis.  
 
Hans Keur meldt dat er shirts voor de jeugd aangeschaft moeten worden. De kleine 
maten zijn schaars. Deze zullen worden besteld. 
 
Rolf van der Scheer vraagt zich af of er libero shirts aangeschaft kunnen worden. 
Sommige teams hebben vaste libero's. Er zijn 2 dames en 2 heren libero shirts op 
voorraad. Verder ziet hij graag dat de website weer actueel gemaakt wordt en dat 
het PDF bestand over het beleid opgesplitst wordt in een senioren en jeugd 
gedeelte. 
 
Brenda van der Kolk merkt op dat de kopfoto van de website aangepast kan 
worden naar een foto met een echt Jonas shirt. 
 



Joke Otten geeft aan dat het handig is als er een instructie gemaakt wordt met hoe 
het nieuwe nettensysteem werkt. 
 

18. Sluiting 
Om 21.40 uur sluit Hans de vergadering en krijgt ieder het eerste drankje van de 
vereniging. 
 
 
 


