
Algemene Leden Vergadering vv Jonas op 14 september 2017 
 
Locatie: sporthal De Walvis 
Tijd: 20.00 uur 
 

• Opening 

Hans opent om 20.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

Aanwezigen: Judith Blansjaar, Simon Visser, Axel Scherer, Arina Godvliet, Chantal Liefting, 
Monique Cornelisse, Danny van den Outenaar, Jolanda Wolterman, Fred Wijers, Peter Baltus, 
Rogier Geleijns, Marielle Duin, Marcel Molenaars, Lisanne van der Scheer, Rolf van der 
Scheer, Ab Buwalda en Chantal Zoontjes. 

Afwezig met bericht: Arjan Lenzen, Josefiene Putten, Floortje Otten, Leonie Jongeling, 
Chantal Wolters, Linda de Boer, Brenda van der Kolk, Sander Jimmink, Michiel van Beelen, 
Arjan de Bo, Peter Gelten, Marlies Olthof, Michiel de Jong en Remco Wolterman.  

Eerste lustrum, Jonas bestaat 5 jaar! Na afloop wordt iedereen uitgenodigd voor een borrel in 
de kantine.  
Hans geeft aan dat we vorig jaar een redelijk goed seizoen hebben gedraaid. Bij de senioren 
geen degradanten, wel promoties. Bij de jeugd 3 kampioenen.  
 
 
• Ingekomen stukken en mededelingen 
Geen. 
 
 
• Instellen stembureau 
Wordt gedaan indien nodig.  
 
 
• Vaststellen verslag vorige vergadering (ALV 8 september 2016) 
Vastgesteld zonder opmerkingen. Met dank aan Leonie en Hans.  
 
 
• Verslag secretariaat 
Geen vragen. Met dank aan Kitty.  
 
• Vaststellen financieel verslag afgelopen jaar 
Resultaat van afgelopen seizoen is positief. Mooi resultaat ten opzichte van de 2 voorgaande 
seizoenen die behoorlijk negatief waren. De begroting van dit jaar is ook positief, daardoor 
worden de 2 negatieve jaren weer wat weggewerkt.  
Sponsoring heeft afgelopen jaar veel opgeleverd; complimenten aan de sponsorcommissie! En 
ook mede door de hulp van de jeugd bij de actie bij Deen.  
 
 
 
 



De post ‘algemeen/ bestuur’ wordt door Leonie toegelicht. Tasjes met opdruk zijn aangeschaft 
om aan vrienden/fans van Jonas uit te reiken. Dit is wel een behoorlijk bedrag, maar betaald 
zich hopelijk uit door nieuwe sponsoren te werven. Vorig jaar zijn er al een aantal mensen 
geweest die dit hebben toegezegd voor komend seizoen. 

EHBO dozen zijn aangeschaft, maar niet iedereen weet hiervan. Weer even onder de aandacht 
brengen (Robin mailt dit nogmaals rond).  

Verder geen vragen vanuit de zaal.  

 
• Verslag kascommissie 
Mariëlle en Brenda hebben 29-8 de kascontrole gedaan. Complimenten aan Leonie, alles zag 
er prima uit. Ze stellen voor om decharge te verlenen. Iedereen is akkoord.  
 
 
• Benoeming kascommissie 
Brenda en Cor (vorig jaar reserve) vormen komend jaar samen de kascommissie. Peter Baltus 
is reserve.  
 
• Verslag technische commissie 
Geen vragen. Met dank aan Robin.  
 
 
• Verslag jeugdcommissie 
Geen vragen. Met dank aan Ivanka.  
 
 
• Verslag beachcommissie 
Geen vragen. Met dank aan Chantal.  
 
 
• Verslag communicatie/ PR 
Geen vragen. Met dank aan Jolanda.  
 
 
• Vaststellen begroting komend seizoen 
Er is besloten om geen contributieverhoging toe te passen. Ook de Nevobo past dit jaar geen 
inflatiecorrectie toe en dit nemen wij over.  
Bij de recreanten waren dit jaar veel afmeldingen, maar er komen er ook alweer aardig wat bij 
dit seizoen.  

Bij de jeugd moet nog een aanpassing worden gedaan i.v.m. 2 teams die 2x op 1 veld samen 
trainen, waardoor zij geen extra contributie van 30 euro hoeven te betalen. Dit moet nog 
worden aangepast in de begroting.  

Door de (late) promotie van D2 eind augustus naar de promotieklasse wordt het teamgeld 
hoger (i.v.m. bondsscheidsrechters), dit moet ook nog worden verwerkt. De aansluiting met 
D1 is wel mooi voor de club. Nu hopen dat D3 dit jaar kan promoveren naar de 1e klasse. 



Uiteindelijk zal de begroting, na de aanpassingen, dan nog steeds positief zijn (ongeveer 2300 
euro).  

Vraag over geen verschil in contributietarief van de recreanten: 1 groep traint 1,5 uur en de 
andere groep 2 uur. Hier is wel eerder naar gekeken. Gezien de grootte van de laatste groep 
heft dit het verschil aardig op, waardoor er geen verschillende tarieven zijn.  

 
• Vaststellen contributie/ inschrijfgeld komend seizoen 
Iedereen akkoord met geen verhoging van de contributie.  
 
 
• Rondvraag 
Peter Baltus: de jaarstukken zijn nu via Facebook verspreid, maar waarom niet via de mail? 
Er is gemaild dat de stukken op de website staan. Facebook was om het extra onder de 
aandacht te brengen.  
 
Arina: het zou mooi zijn als we de sponsorkliks meer onder de aandacht konden brengen bij 
alle leden. Bijvoorbeeld door als standaard notitie onder de mails te zetten die naar de leden 
verstuurd worden ter herinnering. Het bestuur gaat dit oppakken, goed idee! 
 
Ivanka: vanuit de JC zijn we nog op zoek naar een trainer voor de cmv 5, JA1 (2e training) en 
de MC3 (2e training). Een team kan bijvoorbeeld ook roulerend trainen geven.  
 
Hans: bij de heren hebben we dit jaar niet alleen een combiteam met Croonenburg, maar ook 
een Voluit/Jonas combiteam, doordat zij geen team konden formeren.  
 
Mariëlle: wat is de doelstelling van D1 en H1 dit seizoen? D1 moet dit nog binnen het team 
bespreken, maar de verwachting is wel hoger dan afgelopen seizoen door een aantal nieuwe 
speelsters. Simon denkt aan een top 4 notering.  
H1 wil in de top 2 eindigen en graag promoveren. In deze klasse zitten echter meerdere teams 
met oud-(ere)divisiespelers, dus dat wordt wel een uitdaging.  
 
 
• Sluiting 
Om 20.50u sluit Hans de vergadering.  
 
 


