
Notulen ALV 13-9-2018 
 
 
Opening 
Hans opent om 20.05 uur de vergadering. 
Hij bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet. 
 
Naast de 5 bestuursleden (Hans, Robin, Leonie, Ivanka en Chantal) zijn 14 personen 
aanwezig: Monique Cornelisse (JC), Karin Velt (recreanten), Annelies van de Wetering 
(moeder van Anne en Floor), Jary Kroon (H1), Danny van de Outenaar (H1), Axel 
Scherer, Martien Wentink (H6), Chantal Zoontjes (D4), Rogier Geleijns (JoVol H1), Arina 
Godvliet (JC/D3), Peter Baltus (H4), Sylvia Lesman (D4), Cor Jeursen (H6) en Jordy 
Kroon (H2). 
 
Afwezig met bericht: Irene Haak, Dames 1, Simon Visser, Marcel Molenaars, Jolanda 
Wolterman, Edwin Boom, Bart van Veldhuizen, Esther de Bree (moeder van Maud 
Bogers), Kirsten van Altena, Ilonka Hofland, Fred Wijers, Arjan Lensen, Linda de Boer, 
Demy Doeswijk, Marina Kramer, Kitty Boshuizen, Marlies Olthof, Sander Jimmink, Peter 
Niesten, Johan van der Werf, Rolf van der Scheer, Marleen Wolterman, Michiel van 
Beelen en Erna Wijers. 
 
Mededelingen 
Kitty stopt na dit seizoen. We moeten dus op zoek naar een nieuwe secretaris. 
Karin Velt ondersteunt Jonas bij het goed naleven van de AVG richtlijnen. Op de site zal 
ook nog een privacy statement komen. Pasjes worden sinds dit seizoen bijvoorbeeld 
ook persoonlijk uitgedeeld en niet meer in een teammap bewaard. 
 
Vaststellen verslag vorige ALV 14-9-2017  
Hans bedankt Chantal voor de notulen. Verslag wordt vastgesteld. 
 
Vaststellen financieel verslag afgelopen jaar  
Leonie licht het financieel verslag toe. Contributie verschilt door verlate afmeldingen. We 
zijn altijd erg coulant geweest door de contributie niet te innen, maar alleen €12,50 
Nevobo lidmaatschap. In de toekomst moeten we hier strenger in zijn en bijv. alsnog 
een half seizoen innen. We zien wel een kleine stijging in het ledenaantal. 
 
Verslagen secretariaat, TC, JC, beach, PR/sponsoring  
Alle verslagen zijn vastgesteld. 
In het TC jaarverslag was de samenwerking tussen Jonas en Voluit bij de Heren 
vergeten, maar dit zal Robin nog toevoegen.  
 
Verslag kascommissie 
Alles zag er prima verzorgd uit. Cor en Brenda willen decharge verlenen. 
Peter Baltus was reservelid. Komend jaar zullen Cor en Peter de kascommissie vormen. 
Rogier biedt aan om reservelid te worden. 
 
 



 
Vaststellen begroting 
Er wordt een pauze ingelast om de begroting even door te kunnen nemen en een nieuw 
rondje drinken te regelen. 
Leonie licht de begroting vervolgens toe. 
Bij de CMV is een schatting gedaan van aantal nieuwe aanmeldingen. Er worden nu 
veel aanmeldingen gedaan, dus dat zit wel goed. 
Binnen het bestuur moet nog een besluit worden genomen over de kosten van 2e en 3e 
training van de jeugd/senioren. Een 2e training voor jeugd kost nu €30. Dit is dan niet 
kostendekkend qua zaalhuur en trainerskosten. Dit moet uiteraard wel kostendekkend 
zijn, daar is iedereen het mee eens. 
 
Vraag van Cor: Waarom is Jonas een Heemskerkse vereniging in Beverwijk. Dit heeft 
met subsidies te maken tijdens de oprichting van Jonas. 
Idee van Danny: leden vragen om mee te doen met de Vriendenloterij. De helft van de 
maandelijkse inleg is namelijk voor de vereniging. Hier zal naar gekeken worden door de 
PR/sponsorcommissie. 
 
Begroting voor komend seizoen komt dan uit op €400 in de plus. Dit wordt zo 
vastgesteld. 
 
Vaststellen contributie 
Contributie is verhoogd met 2% in de begroting. Hier wordt mee ingestemd. 
 
Jubilarissen 
Fred Wijers is 40 jaar lid van Odin/Jonas. Hans regelt een bon voor hem. 
Arjan Lensen 25 jaar lid en krijgt een kaart. 
Axel is gestopt met het wedstrijdsecretariaat. Hij is heel wat jaren actief geweest bij Odin 
en Jonas als vrijwilliger en hij is 40 jaar spelend lid geweest. Axel krijgt een bedankje 
van de vereniging. 
 
Rondvraag 
Ivanka: Wanneer komt Zaanstad H1 hier een demo of clinic geven? Dit is vorig jaar 
toegezegd door Zaanstad om het volleyballen in de regio te promoten. Danny zal dit 
zaterdag a.s. met het driekamp van H1 in Zaandam even bespreken met de voorzitter. 
 
Verder zijn er geen rondvragen. Nog wel een mededeling: We moeten de CMV dag van 
6 oktober a.s. nog wel gaan promoten. 
 
Sluiting 
Om 21.10 uur sluit Hans de vergadering. 
 
 
 
 
 


