
 

 

 
 
 

 
NOTULEN ALGEMENE VERGADERING  
VOLLEYBALVERENIGING JONAS 
 

Algemene vergadering Locatie Datum verslag Door 

29 augustus 2019 Sporthal De Walvis te Beverwijk 29 augustus 2020 Marina Kramer 

 
Aanwezig: 32 Afwezig met bericht: 20 

Bestuur: Hans Kramer, Kitty Boshuijzen, Leonie 
Gijsbers, Robin den Blanken, Ivanka Kramer, Chan-
tal den Blanken 
 
Marina Kramer (D5), Marleen Wolterman (D2), Ma-
riëlle Duin (D2), Judith Blansjaar (D1), Floortje Otten 
(D1), Karin Velt (D6), Nikki Monsma (D6), Marcel 
Molenaars (H5), Peter Baltus (H4), Jahroy Polmann 
(H4), Hugo van Kester (H2), Danny van den 
Outenaar (trainer D1), Jordy Kroon (H2), Arina God-
vliet (D3/JC), Monique Cornelisse (JC), Petra 
Dooijeweerd (JC), Jary Kroon (H1/TC), John Land-
man (H3), Martien Wentink (H6), Melinda Zoontjes 
(D3), Chantal Zoontjes (D4), Jolanda Wolterman 
(D4), Michiel van Beelen (H3), Remco Wolterman 
(H4), Peter Niesten (H2/TC), Rolf van der Scheer 
(Wedstrijdsecretariaat) 

Anouk Brantjes, Bart van Veldhuizen, Lisanne van 
der Scheer, Selina Looren de Jong, Josefiene van 
der Putten, Bert Schoon, Sanne Keizer, Peter Gel-
ten, Theo Leuwerink, Inge van den Outenaar, Kaira 
van der Pal, Fred Wijers, Erna Wijers, Martine van 
der Wal, Linda de Boer, Rogier Geleijns, Edwin 
Boom, Sander Jimmink, Arjan Lensen, Rinus van 
Gool 

 
Besproken punten 

1. Opening 
Hans opent de vergadering om 20:00 uur. Hij heet de aanwezigen welkom en is verheugd over de grote 
opkomst.  

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
Er zijn geen ingekomen stukken.  
 
Hans bedankt namens het bestuur alle vrijwilligers voor hun inzet afgelopen seizoen. 
 
Hans doet een oproep aan de trainers om bij de teams te inventariseren welke scheidsrechters tevens 
bondscheidsrechter zouden willen worden.  
 
Hans deelt mede dat er dit jaar twee jubilarissen zijn, Fred Wijers is 40 jaar lid en Brenda van der Kolk 25 
jaar. 

3. Vaststellen agenda 
Er zijn geen aanvullingen op de agenda.  

4. Instellen stembureau 
Als de situatie zich voordoet dat de stemmen staken of er onduidelijkheid is, zal het stembureau worden 
ingesteld. 



 

 

Besproken punten 

5. Vaststellen notulen vorige vergadering (13 september 2018) 
Op pagina 2 van de notulen staat het jubileum van Fred Wijers reeds genoemd. Fred heeft waarschijnlijk 
zijn jubileumbijdrage nog niet ontvangen, vandaar dit jaar opnieuw een vermelding. 
 
De clinic vanuit Zaanstad is er afgelopen seizoen niet van gekomen. Wellicht dat deze dit jaar kan worden 
gegeven en de jeugdcommissie of H1 dit kan oppakken. 

6. Verslag secretariaat 
Het verslag wordt geacht te zijn voorgehouden. Het ledenaantal is redelijk stabiel. Er zijn geen verdere 
vragen en/of opmerkingen. Het verslag is door de vergadering vastgesteld. 

7. Verslag Technische Commissie 
Het verslag wordt geacht te zijn voorgehouden, er zijn geen vragen en/of opmerkingen. Het verslag is door 
de vergadering vastgesteld. 

8. Verslag Jeugdcommissie 
Het verslag wordt geacht te zijn voorgehouden, er zijn geen vragen en/of opmerkingen. Het verslag is door 
de vergadering vastgesteld. 
 
Nieuw bij de jeugdcommissie is Petra Dooijeweerd, zij wordt door het bestuur welkom geheten.  

9. Verslag Beachcommissie 
Het verslag wordt geacht te zijn voorgehouden, er zijn geen vragen en/of opmerkingen. Het verslag is door 
de vergadering vastgesteld. 
 
Chantal den Blanken verzoekt namens de beachcommissie om meer hamers en nieuwe ballen. 

10. Verslag Communicatie/PR/Sponsoring 
Het verslag wordt geacht te zijn voorgehouden. 
 
Rolf vraagt of er komend seizoen een actie met Intersport (Mizuno) komt. Dit is niet het geval. 
 
Rolf vraagt of er vanuit het bestuur via andere kanalen wordt gecommuniceerd dan enkel via Social Media, 
nu niet alle leden daar actief op zijn. Het bestuur laat weten dat de nieuwsbrief op het moment erg stroef 
loopt, degene die dit op zich zou nemen is naar het buitenland verhuisd. Er wordt veel geplaatst in de 
Facebookgroep en belangrijke informatie wordt ook via de e-mail of website verspreid. De communicatie 
kan echter actiever worden ingezet, ook met het oog op de sponsors. Dit heeft de aandacht van het be-
stuur. Karin Velt en Nikki Monsma bieden aan de nieuwsbrief te willen gaan verzorgen. 
 
Er zijn geen verdere vragen en/of opmerkingen. Het verslag is door de vergadering vastgesteld. 

11. Vaststellen financieel verslag afgelopen jaar 
Leonie licht het financieel verslag toe. De grootste verschillen in begrote en werkelijke opbrengsten en 
kosten zijn de contributie en zaalhuur. Er is een extra zaal gehuurd voor de tweede training van de jeugd. 
Bij de contributie is het verschil met name veroorzaakt door leden die eind augustus/begin september op-
zeggen en geen contributie meer betalen, maar van wie de contributie wel is meegenomen bij het opstel-
len van de begroting. Dit verschil wordt niet rechtgetrokken door nieuwe aanmeldingen. 
 
Karin merkt op dat dit vorig seizoen ook een aandachtspunt is geweest en dat toen is afgesproken dat bij 
te late opzeggingen alsnog contributie moet worden betaald. Leonie laat weten dat er in die gevallen vaak 
lastige discussies ontstaan, waarbij meestal een middenweg wordt gezocht. Leden die geblesseerd raken 
of zwanger zijn, worden vaak ook uitgezonderd. Uitgangspunt is dat ieder lid op zijn betalingsverplichting 
wordt aangesproken, ook bij tussentijdse opzeggingen, en dat uitzonderingen hierop ter besluit worden 
voorgelegd aan het bestuur.  
 
De vergadering stelt voor dat in maart een e-mail naar de leden wordt verstuurd dat op tijd moet worden 
opgezegd en dat bij te laat opzeggen de contributie moet worden doorbetaald, in ieder geval de bondscon-
tributie en kosten voor de zaalhuur. Het bestuur reageert dat hier komend seizoen aandacht aan zal wor-



 

 

Besproken punten 

den besteed. 
 
Leonie licht toe dat de inkomsten van de beachactiviteiten hoger zijn uitgevallen dan in eerste instantie 
begroot, omdat er weinig nieuw materiaal is aangeschaft. Volgend jaar zal waarschijnlijk wel nieuw materi-
aal moeten worden gekocht. 
 
De vergadering vraagt of het NOJK iets heeft opgeleverd. Leonie laat weten dat dit ongeveer 75,- euro en 
6 nieuwe ballen betrof. Het NOJK heeft geen zaalhuur gekost. 
 
Er zijn geen verdere vragen en/of opmerkingen. Het verslag is door de vergadering vastgesteld. 

12. Verslag en benoeming kascontrolecommissie 
In de kascontrolecommissie zitten Peter Baltus en Cor Jeursen. Omdat Cor niet aanwezig kon zijn, heeft 
Peter de kascontrole in zijn eentje gedaan. De vergadering gaat hiermee akkoord. 
 
Het verslag wordt door Peter voorgehouden, er zijn geen vragen en/of opmerkingen. Het verslag is door de 
vergadering vastgesteld. De vergadering verleent het bestuur decharge voor het financieel beleid. 
 
Rogier Geleijns stond reserve en zal komend seizoen Cor Jeursen vervangen om samen met Peter de 
kascontrolecommissie te vormen. Petra Dooijeweerd wordt aangesteld als reserve. 

13. Vaststellen begroting komend seizoen 
Leonie licht de begroting toe. Uitgangspunt is de ledenlijst van augustus. Het totaalaantal betalende leden 
betreft 237. De inflatiecorrectie is toegepast. Voorts is het verloop tussen de verschillende leeftijdscatego-
rieën aangepast. Tussen de CMV-jeugd en C-jeugd zat slechts een paar euro verschil. Om een geleidelijk 
verloop te creëren wordt voorgesteld om de contributie van de C-jeugd met 10,- euro te verhogen. Daar-
naast wordt voorgesteld de tweede training van de jeugd naar 70,- euro te verhogen. Deze bijdrage is als-
nog niet kostendekkend, maar de vereniging legt dan minder bij dan voorheen. Dit geldt eveneens voor de 
bijdrage van D1, voorgesteld wordt om deze ook te verhogen. 
 
Rolf vraagt hoe het zit met de inkomsten van “Vrienden van Jonas” die worden gebruikt voor de tweede 
training van de jeugd. Het bestuur laat weten dat er nu een enorm verlies wordt geleden op de tweede 
training omdat extra zaalhuur nodig is. De contributie voor de jeugd is normaalgesproken al niet dekkend, 
de opbrengsten van de contributie van de senioren worden deels gebruikt om de kosten op te vangen. 
Vanuit de jeugd is er geen commentaar op een verhoging. 
 
Rolf merkt op dat het verschil tussen de contributie van de recreanten en senioren groot is, gelet op de 
kosten. Het bestuur laat weten dat de kosten voor de zaalhuur in Heemskerk voorheen een stuk lager wa-
ren, maar dat deze nu gelijkgetrokken zijn met Beverwijk. De kosten zijn daardoor toegenomen. 
 
Er wordt een korte pauze ingelast om de opbrengsten/kosten bij de recreanten te berekenen. 
 
Leonie deelt mede dat er een negatief verschil is tussen de kosten voor de zaalhuur en trainers en de op-
brengsten van het aantal recreanten dat contributie betaalt. Om een positief resultaat te behalen wordt 
voorgesteld om de contributie voor de recreanten naar 130,- euro te verhogen. 
 
De vergadering stemt unaniem in met het verhogen van de contributie voor de C-jeugd, de recreanten, de 
tweede training van de jeugd en de tweede training van D1.  
 
De vergadering vraagt hoeveel Sponsorkliks oplevert. Leonie laat weten dat dit 150,- euro bedraagt. De 
vergadering vindt dat Sponsorkliks nog duidelijker aangegeven moet worden. 150,- euro is veel te weinig 
gelet op de hoeveelheid pakketjes die online worden besteld. Voorgesteld wordt om Sponsorkliks boven-
aan de website te plaatsen.  
 
Judith vraagt of er budget is voor nieuwe ballen. Danny deelt mede dat vorig seizoen nieuwe ballen zijn 
aangeschaft, maar dat deze pas in januari werden geleverd. Het is nu vechten om goede ballen. De leve-
ring van nieuwe ballen moet worden bespoedigd. Robin laat weten dat er per veld tien ballen beschikbaar 
horen te zijn. Hans zal contact opnemen met Simon van der Kolk. Danny biedt aan om Simon te helpen bij 
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het inventariseren, zodat gekeken kan worden hoeveel nieuwe ballen nodig zijn. 
 
Er zijn geen verdere vragen en/of opmerkingen. De begroting is door de vergadering vastgesteld.  

14. Bestuursverkiezing 
Kitty en Leonie treden af. Hans bedankt beiden voor hun inzet en betrokkenheid en overhandigt hen na-
mens de vereniging een bos bloemen en VVV cadeaukaart. 
 
Vanuit het bestuur wordt Marina Kramer voorgedragen als kandidaat voor de functie van secretaris. Marina 
stelt zich voor aan de vergadering. De vergadering stemt in met de benoeming van Marina. 
 
Vanuit het bestuur wordt Marleen Wolterman voorgedragen als kandidaat voor de functie van penning-
meester. Marleen stelt zich voor aan de vergadering. De vergadering stemt in met de benoeming van Mar-
leen. 
 
Hans deelt mede dat Floortje Otten het verzorgen van de wedstrijdshirts voor de jeugd aan Winnie Assen-
delft heeft overgedragen. Hans bedankt Floortje voor haar inzet.  
 
Hans deelt mede dat Ab Buwalda is gestopt als vertrouwenspersoon. Matthijs Dubbelman heeft aangebo-
den deze rol te vervullen. Matthijs wordt eveneens coördinator van de jeugdtrainers. 
 
D1 draagt het verzorgen van Lief en Leed over aan D3. Hans bedankt D1 voor haar inzet. Floortje Otten 
wil van de gelegenheid gebruik maken om lief en leed onder de aandacht te brengen. Het e-mailadres is 
liefenleed@vvjonas.nl. D3 zal contact opnemen met D1 voor de overdracht. 
 
Afgelopen seizoen is het privacybeleid verder opgepakt, zo hebben de bestuursleden, commissieleden en 
het wedstrijdsecretariaat een geheimhoudersverklaring ondertekend. Er is echter nog ruimte voor verbete-
ring. Karin Velt heeft het bestuur hier terecht op gewezen. Hans zal dit komend seizoen oppakken. Karin 
heeft samen met Nikki Monsma aangeboden het bestuur te ondersteunen bij het naleven van de AVG-
richtlijnen. 

15. Rondvraag  
Monique vraagt of er tape kan worden aangeschaft om de velden/lijnen bij de CMV-jeugd af te plakken. Zij 
heeft dit aan de sporthal gevraagd, maar volgens de sporthal is het aan de vereniging om tape te bestel-
len. Rolf zal hierover contact opnemen met de sporthal.  

16. Sluiting 
Hans wenst iedereen een sportief seizoen toe en sluit de vergadering om 21:28 uur. 

 
 

Actielijst  

Uitbrengen nieuwsbrief (Karin & Nikki) 

Aandacht vragen voor “tijdig opzeggen lidmaatschap” (Bestuur) 

Aandacht vragen voor Sponsorkliks (Bestuur) 

Inventariseren ballenvoorraad/aanschaf nieuwe ballen (Hans, Danny & Simon) 

Aandacht besteden aan privacybeleid/naleven AVG-richtlijnen (Hans, Karin & Nikki) 

Tape voor afplakken velden/lijnen CMV-jeugd (Rolf & Monique) 

 


