
Notulen algemene ledenvergadering 11 april 2017 
Tijd:       20.00-22.00 uur 
Plaats:        Ark van Oost, zal 3.1  
Aanwezige bestuursleden:      Hedser Nijland, Onno Boersma, Lotte Gradussen, Serra Elders, Bas 

Wesseldijk, Marije Gerrits 
Aanwezige leden:   22 aanwezigen  
Afwezig:       50 afmeldingen voorafgaand aan ALV  
 

Opening  

Hedser opent de vergadering om 20.00 uur en stelt het bestuur voor.  

 

Bestuurswissel – secretaris 

Marlies de Keizer heeft haar taken als secretaris neergelegd, Marije heeft de taken overgenomen. Nu 
een formele stemronde voor benoeming van Marije Gerrits.  

Stemcommissie Marjolein Jansen en Johan Kuppen: 27 stemmen voor, 1  onthouding.  

Marije Gerrits is benoemd als bestuurslid. 

 

Notulen ALV 01-09-2016 

Notulen per pagina: 

Pagina 1: -  

Pagina 2: - 

Pagina 3: - 

Pagina 4: - 

Pagina 5: Data kloppen niet. Complimenten voor de uitgebreide notulen.   

Met aanpassing van de datum zijn de notulen goedgekeurd.  

 

Mededelingen 

Lotte:  

- Successen van dit seizoen: kampioenschappen van: D1, D12, MA1, MB1, MB2, JB2. NOJK 
jongens zijn 4e geworden. MA1 speelt halve finale in de beker op 19 april. Hier wordt nog een 
scheidsrechter voor gezocht. 

- CMV (mini’s): gestart in Nijmegen Noord in samenwerking met Vocasa. Tweede training van 
CMV loopt goed.  

- Volgend seizoen: trainers D1 en H1 blijven aan. Beide trainers krijgen versterking door 
assistenten.  

- Gestart met selectie voor dames 1 en heren 1 via oproepen op facebook.  



- TC start volgende week met maken van teamindelingen. Zodra het concept klaar is, wordt dit  
gecommuniceerd met de leden.  

Serra:  

- Oud papier ophalen bij DAR: Tweede wijk in Lent gestart met oud-papier: levert extra 
inkomens op. Ieder team wordt nu ingepland in het seizoen.  

- Voorbereidingen voor het Lustrum zijn in volle gang.   
- Jeugdkamp in Epe op 10-11 juni 2017. 
- Minikamp op 20-21 mei 2017.  

Bas:  

- Nieuwe shirts zijn een succes. Er zijn nog een aantal leden die nog in een oud wedstrijdshirt 
spelen, graag allemaal nieuwe shirts kopen.  

- Clinic 6 mei: VCV (eredivisie club) geeft een clinic voor jeugd, in de ark van oost. 
- Lezing van Peter Karreman op 6  mei, in de beachfabriek, voorafgaand aan BBQ.  
- NVVO: Vereniging voor trainers en coaches; deze vereniging organiseert workshop op 28 mei 

in zaal van Alterno Apeldoorn.  

Hedser:  

- Sport en bewegen: twee groepen op donderdagavond: gaan onderdeel worden van Pegasus. 
Wordt ondersteund door de gemeente.  

- Onno en Serra zullen in september stoppen als bestuursleden: er zijn dus twee vacatures. 
Hans Velema heeft zich gemeld voor Penningmeester. Vacature voor commissaris 
commissies staat nog open.  

- Risico inventarisatie en evaluatie: sociaal en veilig sport klimaat: Bregje Janssen heeft alles 
gecheckt. Aandachtspunt is herkenbaarheid van volleybal in de Ark van Oost.  

- Financieel beleid: wordt doorgeschoven naar volgend seizoen.  
- Ledenadministratie: Marlies de Keizer blijft dit doen voor de komende tijd. Marlies wil deze 

taak tijdens het seizoen overdragen aan iemand anders. Vacature staat open.  

 
 
Voortgang doelstellingen 2016 – 2017  

Bas neemt doelstellingen door.  

1. Fysiotherapeutische begeleiding voor dames 1 en heren 1: heren 1 gaat goed. Dames 1 krijgt 
komend seizoen de aandacht.  

2. Coördinator prestatielijn: gaat komend seizoen onder de aandacht komen.  
3. Meerdere clinics georganiseerd tijdens seizoen: groot succes. 
4. Cursussen voor trainers worden georganiseerd, trainers kunnen zich aanmelden.  
5. Trainers voor de breedte teams kunnen begeleid worden door ervaren trainers uit de club.  
6. Jongensvolleybal: ligt even stil. Andere verenigingen leunden op Pegasus, dus nu even stil 

gelegd.  
7. Clinics op basisscholen: loopt goed. CMV is aan het groeien. Doorstroom naar jeugd is nog 

een aandachtspunt.  
8. Introductieboekje nieuwe leden: gaat gemaakt worden.  
9. Website: is in ontwikkeling. Doel is om in 2017-2018 de nieuwe site te lanceren.  
10. Jeugdspelers betrokken houden: lukt via scheidsrechters en trainers. Bedanken middels een 

activiteit. 
11. Jubileum: komt nog in ALV 



12. Regiovolleybal op zondag: zoeken we een ZZP’er voor, gesprekken worden gevoerd maar nog 
geen concrete afspraak.  

13. Ledenadministratie: gereed voor DWF, loopt goed met dank aan Moniek Eggink. DWF 
invullen is verantwoordelijkheid van teams om het in te vullen. Aantekenblaadje: invullen en 
meenemen door aanvoerder omdat de digitale verwerking niet altijd goed verloopt. Advies is 
om wissels wel te noteren omdat het niet haalbaar is om te onthouden als scheidsrechter. 
Arbie-cie neemt hierover contact op met de bond.  

14. Meerjarenbegroting: ligt op de lange baan. 
15. TC: structuur is steeds in beweging en ontwikkeling door drukte van de taak.   
16. Sportklimaat: risico inventarisatie is uitgevoerd. 
17. Activiteiten van het afgelopen seizoen worden besproken.  

Doelstellingen zijn vorige ALV en vanuit het meerjarenplan voortgekomen. In september 2016 zijn de 
doelstellingen benoemd.  

Lonneke Wijnhoven: kan de doelstelling van scheidsrechtersopleiding meer aandacht krijgen komend 
seizoen? Deze doelstelling wordt voor komend seizoen meegenomen door het bestuur. 

 
Resultatenrekening 2015 – 2016  

Resultatenrekening 15-16 is bij de vorige ALV niet besproken in verband opmerkingen vanuit 
kascontrole. Adviezen vanuit kascontrole zijn verwerkt zodat resultatenrekening nu besproken kan 
worden.  

Onno ligt de resultatenrekening toe, wijzigingen zijn aangegeven. Belangrijkste verschil is het 
eindresultaat: vorige keer +10.000, nu -600. Onno ligt dit verder toe.  

Wijziging in post: betaling aan trainers. Een klein aantal betalingen was nog niet gedaan en kon 
daarom nog niet worden opgenomen in de resultatenrekening. Op dit moment is het wel betaald en 
dus verwerkt in de resultatenrekening.  

Correctie aan inkomsten: verwachte inkomsten uit contributie. Deze bedragen stonden op de 
verkeerde post (stond op de balans in plaats van de jaarrekening). Bestuur heeft veel bedragen van 
openstaande contributies intussen binnen gehaald.  Contributies van eerdere seizoenen stonden ook 
nog open, deze staan nog op de balans omdat het bestuur nog achter deze contributie aan zit. 
Verwachte waarde van niet te innen contributie is als verlies in de jaarrekening opgenomen. 
Deurwaarder achter deze openstaande contributie: is nog een vraagstuk voor het bestuur.  

Actiepunten vanuit bestuur: overstappen naar twee termijnen ipv vier termijnen. Risico van te laat 
betalen buiten het seizoen wordt kleiner. Vier termijnen staat in het huishoudelijk reglement. Bij ALV 
van september wordt het voorstel gedaan om contributie in vier termijnen af te schaffen.  

Correctie op sponsor inkomsten: ene sponsor heeft niet betaald, nieuwe sponsor heeft wel betaald. 
Dit mag boekhoudkundig niet tegen elkaar wegstreept worden. Niet betalen moet als min worden 
benoemd.  

Balans per 31-7-2016: veranderingen in posten worden toegelicht in samenhang met de 
jaarrekening.   

 

    Advies kascontrole  

Voorziening overig: €6000, was een deel van het positieve saldo van het Marikentoernooi. Bedrag is 
aan het eind van seizoen 2013/14 op de Pegasus rekening gezet als een lening. Dit staat als 
voorziening benoemd omdat dit terugbetaald moest worden. Tijdens dit seizoen is de rekening van 



Marikentoernooi leeg gemaakt omdat het Marikentoernooi niet meer bestaat. Marikentoernooi is 
opgeheven door de volgende omstandigheden: Huidige locatie niet meer beschikbaar, teruglopende 
deelnemersaantallen, verminderde motivatie bij organisatiecommissie, langjarig probleem om 
voldoende vrijwilligers te werven, teruglopende winstgevendheid. 

.Advies: na correcties op balans en jaarrekening staat kascontrole achter de cijfers die nu 
gepresenteerd zijn. Deze cijfers geven het correcte beeld van de financiële situatie.  

Stemming:  

Voor: iedereen.  

Resultatenrekening 15-16 is vastgesteld.  

Bestuur bedankt Hans en Gerco voor een werkzaamheden als kascommissie.  

 

Voorlopige resultatenrekening 2016-2017  

Onno ligt per post de resultatenrekening door.  

Zaalhuur is hoger uitgevallen: voornamelijk door extra mini-trainingen.  

Nevobo: €2000 hoger, doordat onaangekondigd een stimuleringsbijdrage is ingevoerd, €2,50 per lid. 
En meer kosten door NOJK.  

Trainers: geen verschil ten opzichte van begroting.  

Commissies: iets lager, komt doordat commissiekosten iets lager uitkwamen dan vorig seizoen. 

Vrijwilligers: BBQ zal zelfde prijs zijn als afgelopen jaar.  

Diverse kosten: extra geld gestoken in eerste teams van senioren en jeugd. Promotie kosten waren 
hoger dan verwacht. Deel van deze kosten kan wellicht nog gesponsord worden.  

Voorzieningen: reservering voor jubileum.  

Boekverschillen: contributie administratie, administratieve regeling.  

Contributie: negatief bedrag: reservering voor niet te ontvangen contributie (bedrag van €1800 zal 
waarschijnlijk niet binnen komen).  

Sponsors: bedrag wat begroot is, gaat binnen komen. 

Acties: valt hoger uit omdat het oud papier ophalen bij DAR nu al meer oplevert en succes van grote 
club actie.  

Overige opbrengsten: rekening van Marikentoernooi die opgeven is en bedrag is naar Pegasus 
gegaan.  

Vraag Maarten Funk: hoe is de ledenontwikkeling? Lastig in te schatten, van te voren niet voorzien 
hoe de aanmeldingen/afmeldingen gaan. Bestuur gaat uit van gemiddelde van aantal leden van begin 
en eind van het seizoen. Dit blijft een schatting.  

 

  



 

 

 

 Aanstellen kascontrole  

Commissie voor seizoen 16-17:  

Gerco Weststeijn en Maarten Funk.  

 
 
Concept begroting 2017-2018 

Begroting 17-18 staat op schema in vergelijking met eerdere seizoenen. Hogere zaalhuur en meer 
kosten van nevobo zijn meegenomen in begroting.  

Stimuleringsbijdrage voor Nevobo wordt teruggegeven aan vereniging, Pegasus organiseert hier 
clinics en trainingen door. Onder aan de streep levert het de vereniging dus geld op. Trainers/clinics 
worden vanuit Nevobo betaald.  

Hogere kosten voor trainers: wordt betaald door acties en sponsoring.  

Begroting is opgesteld aan de hand van resultaten en uitkomsten van seizoen 16-17.  

Lustrum: is al een aantal jaren geld voor gereserveerd onder de noemer voorzieningen, daar wordt 
het lustrum door betaald en hoeft dus niet in de begroting voor commissies en dergelijke.  

Contributie zal gelijk blijven.  

Vragen:  

- Extra kosten: dames 1 inschrijven bij Nevobo: is meegenomen in begroting. 
- Niet binnenkomende contributie: is opgenomen in de berekeningen. 
- Geld vanuit Marikentoernooi: komt in eigen vermogen van de vereniging. Dit bedrag blijft 

staan voor een eventueel toernooi.  

Begroting zal in september op de ALV ter goedkeuring komen.  

 

Lustrum  
Serra ligt het programma voor komend seizoen toe, het gaat een feestjaar worden. Bij de keuze van 
de data voor activiteiten wordt rekening gehouden met de planning van de wedstrijden. Tijdens het 
seizoen worden allerlei activiteiten georganiseerd, gericht op het Lustrum.  
Er wordt een wintersport geregeld in januari, georganiseerd door Johan van Heel en Tjerry 
Verhoeven. Dit wordt niet betaald vanuit het Lustrum-potje van de vereniging, dit zal volledig op 
eigen kosten van de leden zijn.  
Serra zoekt vrijwilligers voor commissies (Tom Pots en Rob Meussen van heren 1 worden genoemd 
die benaderd kunnen worden).  
Serra vormt samen met Lisanne van der Vinne commissie voor het Lustrum. Er zijn nog meer 
vrijwilligers/commissies nodig.  

 
 
Rondvraag 



- Geert Swinkels: opmerking: Marikentoernooi heeft een stille dood. Geert vraagt om meer 
informatie waarom het niet meer bestaat. Bestuur: commissie heeft de 40e editie nog 
georganiseerd. Daarna was er geen commissie meer die iets wilde organiseren. Er is nog een 
idee geweest om het toernooi op een andere manier te organiseren, hier was geen animo 
voor.  

- Annet Wegh: Compliment van stuk in de krant van Peter Sprengers, positieve berichten over 
Pegasus.  

- Janine Westerik: gevoel van clubhuis wordt gemist. Meer herkenbaarheid van Pegasus bij de 
Ark van Oost. Laten zien dat de Ark ons clubhuis is. Johan van Heel:  idee om vlag op te 
hangen tijdens wedstrijden (die weg te halen is).  

- Ezra Geertsen: opruimen na training, laatste teams moeten vaak opruimen, zij moeten ook 
opruimen van andere teams. Bestuur: we proberen alle leden daar van bewust te maken.  

- Ezra: heeft de gemeente werk gemaakt van midden-net: Bas heeft hier contact over met 
gemeente, maar dit duurt lang.  

- Lonneke Wijnhoven: arbie-cie zoekt SR’s voor toernooien (20 mei). Aanmeldingen voor 
scheidsrechters gaan zeer moeizaam, hoe op te lossen? Bestuur: gaat dit bespreken met 
arbie-cie. Wellicht zijn ouders nog een optie.  

- Tjerry Verhoeven: Risico inventarisatie, is de schimmel in de kleedkamer ook meegenomen. 
Wethouder en ambtenaar zijn hier van op de hoogte en schrokken hier van. Gebrek van 
accommodatie wordt regelmatig teruggekoppeld naar gemeente.  

 
 
Afsluiting  

Hedser sluit de vergadering om 21.37 uur. Hartelijk dank voor de aanwezigheid.  

Volgende ALV is op dinsdag 26 september 2017.  

 

 

Actie- en besluitenlijst 

Doelstelling scheidsrechtersopleiding starten in 2017-2018 

Volgende ALV:  

Voorstel begroting: contributie betalen niet meer in 4 termijnen mogelijk: aanpassen 

huishoudelijk reglement.  

Begroting ter stemming brengen. 

Idee: vlaggen ophangen in zaal tijdens wedstrijden om bekendheid te vergroten. 

Bestuur gaat overleggen met arbie-cie omtrent regelen van scheidsrechters voor toernooien.  

 

 


