
Notulen Algemene Ledenvergadering Pegasus 

 

Datum: donderdag 1 september 2016 

Tijdstip: 20.00-22.00 uur 

Locatie: zaal 3.1 Ark van Oost 

 

Aanwezig: 

23 leden waren aanwezig. Er waren vooraf 16 afmeldingen. 

Van het bestuur waren Hedser Nijland, Onno Boersma, Bas Wesseldijk, Serra Elders en Marlies de 

Keizer aanwezig. 

Opening 

Om 20.00 uur opent voorzitter Hedser Nijland de vergadering en licht een verandering in de agenda 

toe. De kascommissie heeft geconstateerd dat bij het afsluiten van het boekjaar en het opstellen van 

de balans wat boekhoudkundige regels niet goed zijn opgevolgd. Daarom is besloten om 

agendapunt 4 en 7 door te schuiven naar de voorjaars-ALV van 2017. 

Annet Wegh vraagt of dit kan betekenen dat we een tekort hebben in plaats van een overschot in de 

eindafrekening. Hans Velema legt uit dat een deel van het resultaat rechtstreeks via het eigen 

vermogen is geboekt en dat dit voornamelijk in de debiteurenpost zit die nog goed moet worden 

uitgezocht voordat echt iets gezegd kan worden over de gevolgen. 

Penningmeester Onno Boersma biedt zijn excuses aan en laat weten dat hij het heel vervelend vindt 

dat hij niet goed op de hoogte was van de boekhoudregels. Hij zal de aanbevelingen en hulp van de 

kascommissie gaan gebruiken om het recht te zetten. 

Peter van Rhee vraagt of de inhoud van het financieel beleid nu ook geparkeerd wordt. Hedser laat 

weten dat wat er nu in het financieel beleid nog steeds juist is, dat het is wat we nu doen, maar dat 

het verbeterd zal worden met aanbevelingen uit de kascommissie. 

Dit alles heeft geen gevolgen voor de begroting van komend jaar, omdat we daar gekeken naar wat 

er in en uit gaat in komend seizoen. 

Als laatste meldt Hedser nog dat Marjolein Jansen (commissaris technische zaken) verhinderd is en 

tevens aftreedt als bestuurslid. 

Notulen 

De notulen van de vorige ALV worden ongewijzigd goedgekeurd. 

Mededelingen 

Marlies de Keizer (secretaris) laat weten dat er in het afgelopen seizoen een IT- en data-beleid is 

opgesteld in samenwerking met de website commissie. Hierin wordt toegelicht welke software 

wordt gebruikt, wie waar bij mag, wat er met gegevens van leden gebeurt, et cetera. Dit beleid zal 

op de website komen te staan bij de andere beleidsdocumenten. 

Serra Elders (commissaris commissies) laat weten dat er een nieuw schema is voor het oud papier 

ophalen; dat er een jeugdkamp is in het weekend van 9, 10 en 11 september; en dat de eerste Super 

Saturday op 15 oktober zal zijn. 

Bas Wesseldijk (commissaris relatiebeheer) laat weten dat het goed loopt met de bestellingen van 

de nieuwe shirts en dat ze vanaf zaterdag 3 september opgehaald kunnen worden. Liesbeth Klein 

vraagt of de TC-leden een overzicht kunnen krijgen van wie wel en geen shirt besteld heeft zodat ze 

de juiste mensen nog even kunnen aansporen. Marlies zal dit regelen. 

Verder laat Bas weten dat we een grote nieuwe sponsor hebben, ARX ICT, en dat de contracten met 

de huidige sponsoren worden opengebroken om zo de looptijd gelijk te laten lopen met de looptijd 

van de shirts (4 jaar). 



Hedser bedankt namens Marjolein de TC-leden van afgelopen seizoen(en) en verwelkomt de 

nieuwe TC-leden. Verder informeert hij de ALV dat er op 15 september een 

aanvoerdersbijeenkomst is en dat we nog op zoek zijn naar trainers voor meisjes C2 en heren 2. 

Doordat Ron Janshen weg is gegaan bij het mini-centrum moest er een nieuwe opzet komen. Nadat 

het een aantal jaar vanuit de Vocasa-hal is georganiseerd was het plan om het dit seizoen vanuit de 

Ark te organiseren en is Kim Wolswijk bereid gevonden om de trainingen op zich te nemen. Hedser 

geeft aan dat de gesprekken met Vocasa helaas zijn vastgelopen en dat het verder zal gaan als 

tweede mini-training in plaats van minicentrum. 

Als laatste stipt Hedser de actie van Tjerry Verhoeven aan omtrent het inzamelen van oude shirts 

om deze bij het asielzoekerscentrum af te geven. Hedser bedankt Tjerry bij deze voor het initiatief. 

Eefje de Jaeger vraagt of er niet ook nog shirts in de kasten in de zaal liggen. Serra zal hier naar 

kijken. 

Meerjarenbeleid 

Hedser loopt doelstelling voor doelstelling het meerjarenbeleid langs. 

Doelstelling 1 

Liesbeth bevestigt dat een coördinator voor de prestatielijn wel nodig is om de doelstelling te 

bereiken. Tjerry vindt de doelstelling voor 2020 welk flink ambitieus en vraagt of het bestuur meer 

concreet aan kan geven hoe we daar gaan komen. Hedser antwoordt dat het voor de heren een 

kleinere stap is dan bij de dames, maar dat er bij de dames wel een hoop jeugd aan komt die nu in 

de talententeams spelen om zo de teams verder te krijgen. Het halen van de doelstelling zal ook 

afhangen van de financiering, dat is ook waarom het extra mooi is dat er sponsorcontracten zijn die 

ook lopen tot 2020. Bas vult aan dat de contributie stabiel kan blijven en investeringen uit 

sponsoring kunnen worden gefinancierd. Tjerry vraagt daaropvolgend wat het betekent voor het 

vrijwilligerswerk en voor lagere teams die kampioen worden maar niet door kunnen naar een hoger 

niveau in verband met de prestatielijn. Hedser laat weten dat het onderdeel van het plan is om ook 

meer ruimte te creëren voor de breedteteams, dat er op alle niveaus stappen gemaakt moeten 

worden als de eerste teams omhoog gaan in niveau. 

Doelstelling 2 

Geen opmerkingen. 

Doelstelling 3 

Johan Gudden vraagt of de scholen-clinics ook hebben gezorgd voor nieuwe leden. Er zijn wel flink 

wat leden bijgekomen nadat de clinics op de basisscholen waren gegeven, licht Hedser toe. Bas vult 

aan dat er zelfs weer een jongens C1 team is. Johan Gudden adviseert wel om de focus op de 

basisscholen te houden, op de middelbare school heeft jeugd vaak al een keuze gemaakt voor een 

sport. Claudia Simons adviseert om vooral ook bij de zwembaden langs te gaan. Kinderen gaan 

vaak een sport kiezen nadat ze hun zwemdiploma hebben gehaald. 

Doelstelling 4 

Liesbeth vraagt of er voor het vrijwilligerswerk ook wordt gekeken naar de jeugd, bijvoorbeeld 

jongens en meisjes A. De arbitragecommissie is al bezig om jeugd in te zetten als scheidsrechter bij 

de CMV toernooien. 

Gerco Weststeijn is benieuwd waar de tekorten aan vrijwilligers vooral zitten. Hedser antwoordt dat 

de TC altijd lastig is om in te vullen, vooral qua vrijwilligers met een uitgebreide volleybalkennis, 

en dat er altijd (kwalitatief goede) scheidsrechters en trainers te weinig zijn. Het gevolg van de 

tekorten is ook dat vrijwilligers vaak meer doen dan ze willen en er daardoor sneller klaar mee zijn. 

Er is een hoge doorstroom. 



Hans Polman grijpt nog even terug op de coördinator voor de prestatielijn en vraagt of dat een 

vrijwillige taak is of dat daar ook met een vergoeding invulling aan te geven is aangezien het een 

grote taak is. Het principe is dat als een vrijwilliger uit de vereniging komt er geen vergoeding is en 

als de taak ingevuld moet worden door iemand van buitenaf (bijvoorbeeld omdat een bepaalde 

expertise nodig is) dat er een vergoeding wordt afgesproken. Hans Polman stelt voor om de 

contributie dan niet te verlagen en het geld wat vrij komt te investeren. Johan Gudden vult aan dat 

als we geld over hebben voor toptrainers, dat we ook best geld over mogen hebben voor een goede 

coördinator. Hedser plaatst wel de kanttekening dat je dan iemand moet hebben en dat we eerst 

gaan proberen iemand te vinden. Harry Proost informeert het bestuur dat er vroeger een speciale 

functionaris bestond die fulltime in dienst was, al is iemand in dienst hebben wel een heel ander 

verhaal dan wat we tot nu toe hebben in de vereniging. Dit is in Nijmegen de combinatie-

functionaris en Hedser heeft daar vanuit Pegasus contact mee. Verder geeft Harry aan dat het een 

mooie stage zou kunnen zijn voor studenten van de HAN. De afgelopen twee jaar heeft Hedser 

contact met de HAN  gehad over stages, maar dat was vooral gericht op trainers. 

Annet heeft aan het eind van afgelopen seizoen wat meetrainsters vanuit Heyendaal gehoord over 

dat ze hebben aangegeven wel iets te willen doen in de vereniging, maar vraagt zich af of er toen 

iets mee is gedaan. Leden vanuit de TC leggen uit dat door het vele werk de focus vooral heeft 

gelegen op de teamindelingen, trainers en dergelijke, en dat ze niet zijn toegekomen aan het 

vrijwilligers-stuk uit de enquête. Gerry Hermkens vraagt zich af of het ook verband houdt met de 

opkomst op de ALV die vaak vrij laag is. Bas denkt dat als de vereniging zich in rustiger vaarwater 

begeeft de urgentie van het bijwonen van de ALV afneemt. In de turbulente tijd was de opkomst 

namelijk wel heel hoog. Ingrid Meijer stelt voor om een welkomstbijeenkomst voor nieuwe leden te 

organiseren. Dat maakt het wat persoonlijker, komen nieuwe leden met elkaar in contact en kunnen 

ze elkaar enthousiast maken. Dit kan ook het punt van Liesbeth, dat het moeilijk is om te bepalen 

wat je wilt doen als je niet echt weet wat voor taken er zijn, helpen. Johan brengt de 'mariken-

methode' daarbij naar voren, waarbij er een bord is met taken waarop namen ingevuld worden. 

Marije Gerrits sluit af met dat vooral het besef moet groeien bij alle leden dat er zonder vrijwilligers 

geen vereniging is, vooral ook bij de jeugd. 

Doelstelling 5 

Maartje Brouns vraagt of de regio ook echt de hele regio betekent, inclusief de kleine verenigingen. 

Bas geeft hiervoor het voorbeeld van het overleg over het jongens volleybal, waarbij verenigingen 

zijn benaderd die qua afstand passen. Er wordt breder gekeken dan Vocasa. Maartje denkt dat dit 

vooral voor kleine verengingen interessant is, om aan te haken, omdat het voor hun lastiger is om 

het zelf te organiseren. 

 

In het algemeen over het plan is het Johan Gudden opgevallen dat de recreanten nergens in het plan 

worden genoemd. Hedser geeft aan dat zij bij de breedtelijn horen. Johan adviseert wel om dat 

ergens te vermelden zodat het duidelijk is dat zij er ook bij betrokken zijn. 

 

Na de discussie legt Hedser het meerjarenbeleidsplan, met verwerking van de punten hierboven 

genoemd, ter stemming voor aan de ALV: 

• 23 leden stemmen voor 

Jaarverslag 2015-2016 

Ingrid is benieuwd naar het jeugdkamp en vraagt Serra of ze er iets meer over kan vertellen. Serra 

licht toe dat het voor C t/m A-jeugd is en dat ze van vrijdag tot zondag naar St. Anthonis gaan. Er 

zal (natuurlijk) een bonte avond zijn en een kampvuur, en een volleybal clinic van dames 1. Het is 

gelukt om flink wat vrijwilligers te regelen en er gaan ongeveer 20 jeugdleden mee. Dat was ook 

het minimale aantal om het te kunnen organiseren en hopelijk slaat het aan en volgen er volgend 

jaar meer. 



Hans Polman heeft een dochter bij Pegasus, die afgelopen jaar training heeft gegeven bij de mini's. 

Hij vraagt of het mogelijk is om aan het eind van het seizoen iets leuks voor ze te doen, ze een 

beetje op een voetstuk te zetten en de waardering te laten blijken. Hij heeft gemerkt dat er toch wel 

wat meiden het jammer vonden dat dat er niet was en het enthousiasme daardoor toch wat weg valt. 

Dit werd anders vanuit de ouders wel gedaan, laat Claudia weten, maar dat is dit jaar niet gebeurd. 

Benoemen kandidaat bestuursleden 

De stemcommissie, bestaande uit Johan Kuppen en Rob Korfage, heeft 27 stemmen geteld. 27 

stemmen waren voor de twee kandidaten. 

Jaarplan 2016-2017 

Als aanvulling op het jaarplan geeft Harry aan dat de krachttraining vooral in het belang van 

blessurepreventie is. Tjerry vraagt of deze kennis ook gedeeld wordt met de breedtelijn. Volgens 

Harry staat Han de Jager daar wel voor open. Hedser zal het met Han bespreken hoe dit te doen. 

Kapser Kusters geeft aan dat hij niets heeft gehoord over de VT-training en Johan van Heel vraagt 

of er geschoven kan worden in dagen van de bijeenkomsten omdat hij bijvoorbeeld in de 

weekenden werkt. Doordat de opleiding aan ZZP-er's is uitbesteed en het individueler is geworden 

denkt Harry dat er wellicht meer mogelijk is. De input wordt meegenomen om nog eens te kijken of 

er wellicht toch een VT-training georganiseerd kan worden dit seizoen. 

Ingrid geeft aan dat als je op de website iets wilt vinden dat lastig is en veel klikken. Ze stelt voor 

om een duidelijk kopje veelgestelde vragen te maken. 

Begroting 2016-2017 

Hans Velema vraagt of de mariken-commissie ook bij de post commissies in zit. Onno legt uit dat 

het mariken toernooi een eigen bankrekening en administratie heeft. Hans Velema stelt dan voor om 

het resultaat van het mariken-toernooi voortaan ook te laten zien. Het toernooi in de huidige vorm 

zal niet meer doorgaan en Onno gaat daarom de mariken-administratie komend jaar integreren met 

Pegasus, waardoor dat niet meer nodig zal zijn. Johan Gudden vraagt verder of het mariken-

toernooi kosten neutraal is. Onno heeft het resultaat voor dit jaar nog niet gekregen, maar over de 

jaren heen zijn er kleine plusjes te zien geweest. 

Sanne van Vlerken vraagt of we de acties niet kunnen verplichten, zoals ook andere verenigingen 

doen. Het oud papier ophalen is al een teamtaak en de andere acties zijn bewust vrijwillig 

gehouden, lichten Onno en Hedser toe. Liesbeth vraagt of ook de zevenheuvelenloop weer als actie 

op de planning staat. Bas heeft hierover een mail gekregen van Moniek Eggink, die het tot nu toe 

heeft opgezet, met de vraag of iemand het van haar over wil nemen. Johan van Heel laat weten dat 

vrijwilligers die eerder hebben meegeholpen een herinneringsmail krijgen vanuit de organisatie. 

Maartje waarschuwt wel dat je je het best op tijd aan kunt melden anders zijn er alleen nog heel 

specifieke taken en momenten over. Johan Kuppen voelt er wel wat voor om de zevenheuvelen-

actie hetzelfde karakter te geven als het oud papier ophalen en Eefje de Jaeger haakt er op in dat het 

een leuk team-uitje kan zijn. 

Voorstel contributie 

Annet vraagt zich af of wij qua contributie vergelijkbaar zijn met andere verenigingen. We hebben 

het er altijd over dat we zo duur zijn, maar zijn we dat ook? Hedser denkt dat andere verenigingen 

naar ons toe gegroeid zijn doordat de contributie bij ons een tijd stabiel is gehouden na de grote 

verhoging. Tjerry vult aan dat de overstap van een dorpsvereniging naar een stadsvereniging wel 

substantieel kan zijn. Johan Gudden weet ook dat er een vrij hoge zaalhuur is in Nijmegen waar de 

contributie hoger zal zijn. 

Maartje vraagt of het advies van de kascommissie later dit seizoen nog effect kan hebben op het 

contributie voorstel. De begroting is gebaseerd op wat er komend seizoen gaat gebeuren met een 



veiligheidsmarge van 1.5%, waardoor een bijgesteld resultaat het voorstel niet in de weg zit, aldus 

Onno. Gerco uit nog wel zijn licht zorgen over het resultaat van dit jaar. Hedser laat weten dat de 

buffer groot genoeg is om eventuele risico's uit de debiteurenpost op te vangen. Daarop vraagt Peter 

van Rhee wat het eigen vermogen van de verenging is. Dat is 40.000 euro. Bovendien valt ook de 

reservering voor het mariken-toernooi vrij, vult Hans Velema aan. 

Hans Polman vraagt zich of het voorstel wel nodig is, omdat het om een minimale verlaging gaat. 

Bas licht toe dat er in de afgelopen jaren meer is opgebouwd dan waarvoor er investeringen konden 

worden gedaan en dat er daarom naar een andere manier is gezocht om het geld te besteden. 

Bovendien zorgt het voorstel ervoor dat de leden die in verhouding meer bijdragen wat 

terugkrijgen. 

  

Hedser legt het contributievoorstel ter stemming voor aan de ALV: 

• 21 leden stemmen voor 

• 8 leden onthouden zich van stemming 

 

Hedser legt de begroting 2016-2017 ter stemming voor aan de ALV: 

• 29 leden stemmen voor 

Rondvraag 

Annet vraagt of iemand haar wil helpen om eens te kijken of er iets aan de ballenkast gedaan kan 

worden, bijvoorbeeld netten spannen zodat de ballen er niet steeds uit vallen. Johan Gudden biedt 

zich aan 

Johan Gudden vraagt of heren 8 heren 9 is geworden doordat het prestatieteam er tussen is 

gekomen. Bas antwoordt dat dat inderdaad zo is, omdat het jongens A team een plek in de 1e klasse 

heeft veroverd door een jeugd toernooi te winnen. 

Gerry geeft de TC een compliment voor het voor elkaar krijgen van het trainingsschema. 

Serra laat weten dat Z-Sport volgende week in de Ark langs komt met schoenen die je met korting 

kunt kopen. Dit kan ook al bij het ophalen van je nieuwe shirt. Theo Bosman vraagt of die shirts 

niet ook meegenomen kunnen worden naar de Ark om ze daar op te halen. Hedser antwoordt dat 

daar wel over nagedacht is, maar dat het teveel werk is. 

Afsluiting 

Hedser sluit om 21.45 uur de vergadering. 

De volgende ALV is op dinsdag 11 april 2017. 

Het verslag wordt door de ALV vastgesteld op 11 april 2017. 


