Notulen Algemene Ledenvergadering Pegasus
Datum: dinsdag 12 april 2016
Tijdstip: 20.00-22.00 uur
Locatie: gymzaal Ark van Oost
Aanwezig:
30 leden waren aanwezig. Er waren 22 afmeldingen.

Van het bestuur waren Hedser Nijland, Onno Boersma, Bas Wesseldijk, Marjolein Jansen, Serra Elders,
Marlies de Keizer en Piet Eggermont aanwezig.

Opening
Om 20.00 uur opent voorzitter Hedser Nijland de vergadering.

Bespreken en goedkeuren notulen ALV d.d. 3 september 2015
Naar aanleiding van een mail van Claudia Simons legt Hedser uit dat de DAR-actie is besproken op de
vorige ALV en daarna door het bestuur is ingevoerd. De notulen van de vorige ALV worden ongewijzigd
goedgekeurd.

Mededelingen
Bestuurslid Marjolein Jansen meldt dat belangrijke data binnenkort op de site komen te staan inclusief
het nieuwe trainingsschema voor na de meivakantie. Verder bedankt zij Gert Kluinhaar en Martijn van
de Broek voor het training geven dit jaar. Ze benadrukt dat er voor volgend seizoen ook weer veel
trainers worden gezocht en dat er opnieuw een VT-cursus wordt georganiseerd (dit zal daarna elke twee
jaar worden gedaan). Als laatste nog wat goed nieuws: er zijn nog 4 teams in de running voor het
kampioenschap.
Bestuurslid Bas Wesseldijk meldt dat er een sponsor stopt, Elkerlijk. Hier staat tegenover dat Van
Berkum en Van de Veerdonk als nieuwe sponsor erbij komen. Begin van het seizoen zijn er 40 nieuwe
ballen gekocht, maar nog steeds worden er regelmatig ballen gevonden op plekken waar ze niet horen.
Hooguit voor uitwedstrijden mogen ballen uit de hal worden meegenomen en dan moeten ze direct
worden teruggebracht. Gerda Woltjer vult hier op aan dat de mini-ballen gebruikt lijken te worden door
de scholen. Bas doet een oproep om er met zijn allen voor te zorgen dat we op de juiste manier met de
ballen omgaan.
Bestuurslid Serra Elders doet een oproep voor vrijwilligers, die zijn hard nodig voor
scheidsrechtersposten, zaaldienst en andere taken. Alle vrijwilligers van dit seizoen hebben een
uitnodiging gekregen voor de barbeque, waar we hopen op een grote opkomst om iedereen te
bedanken. Aansluitend zal het eindfeest plaats vinden. Serra meldt verder ook dat zij een mail heeft
gekregen van de arbitragecommissie dat er reacties bij hun binnenkomen ,op bijvoorbeeld
scheidsrechtersindelingen, die niet netjes zijn. Ze doet een beroep op de team-verantwoordelijkheid om
dit niet te laten gebeuren. Brain Kerssemeijer vraagt wat het bestuur hier mee gaat doen. Hedser geeft
aan dat het bestuur de mail door gaat krijgen en de individuele gevallen zal aanpakken. Jelle Zwaag, van
de arbitragecommissie, vult aan dat het lijkt alsof ze worden gezien als een overheidsorgaan, maar dat
ze ook maar een club van 4 mensen zijn die hard hun best doen om alle scheidsrechters zoveel als
mogelijk tegemoet te komen. Annet Wegh vraagt zich af over hoeveel mails het gaat. Hedser laat weten
dat elke mail er een teveel is.
Hedser meldt dat er een aantal keer contact is gezocht met de vertrouwenscontactpersoon. Het is goed
om te weten dat ze gevonden worden. Verder heeft de gemeente de vraag bij Pegasus neergelegd of zij

zorg willen dragen voor de trainingen van twee groepen senioren. Dit wordt door het bestuur bekeken,
of dit haalbaar en wenselijk is.

Verslag seizoen 2015 – 2016
Bas vertelt over de bijeenkomst Jongensvolleybal, waarin met verenigingen uit de regio is gesproken
over hoe te zorgen dat er jongens gaan en blijven volleyballen. Gerda laat weten dat jongens bij het
Smashball en de CMV het heel leuk vonden toen er spelers van Heren 1 langs kwamen.
Hanneke Hesen vraagt zich af of het jeugdkamp het mini-Mariken vervangt. Serra laat weten dat dit een
extra kamp is voor de iets oudere jeugd.

Voortgang doelstellingen
Hedser geeft uitleg bij de voortgang van de doelstellingen. Er is al veel gebeurd en er zal actief mee
worden doorgegaan.

Contouren Meerjaren Beleidsplan ‘Pegasus 2020’
Janine Westerik denkt dat doelstelling 4 (vrijwilligers) inhoudt dat er een cultuurverandering moet
komen. Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Met werkgroepen? Hedser antwoordt hierop dat er elk
jaar een jaarplan wordt gemaakt en dat deze doelstelling de komende jaren daarin terug moet komen.
Janine adviseert om de verantwoordelijkheid niet alleen bij het bestuur te leggen, maar met
subgroepjes te werken.
Geert Swinkels vindt doelstelling 1 (1e divisie) erg ambitieus. Het is belangrijk om de aansluiting tussen
de teams te houden, wat inhoudt dat er een verenigings-brede inhaalslag moet worden gemaakt.
Hedser geeft aan dat met het aantal leden dat we hebben en de kwaliteit die we willen waarborgen het
een uitdagende, maar benodigde doelstelling is. Hiervoor zal net als dit jaar in trainers worden
geïnvesteerd, maar niet kostte wat kost. Marjolein vult aan dat kwaliteit ook kwaliteit aantrekt. Tjerry
Verhoeven vraagt zich af of dit betekent dat er meer teams komen. Dat is niet per se nodig, aldus Bas,
het kan ook zorgen voor meer spreiding in de niveaus. Nu zijn er veel teams op hetzelfde niveau.
Maarten Funk vraagt of het bestuur ook heeft nagedacht over de financiële consequenties. Dit is een
goed punt en Hedser laat weten dat hier nog verder invulling aan moet worden gegeven. Qua
sponsoring hebben we de goede weg ingeslagen en zijn de vooruitzichten ook goed. Janine vraagt hoe
we gaan concurreren met Vocasa, hoe we de goeie spe(e)l(st)ers naar ons toe gaan trekken. Bas
waarschuwt dat we elkaar niet moeten beconcurreren, maar versterken. Het blijft zo dat iedere speler
op zijn eigen niveau moet kunnen spelen en dat kan betekenen dat spelers van Pegasus naar Vocasa, of
een andere vereniging overstappen, aldus Hedser. We moeten dit ook in combinatie zien met punt 5
(positie in de regio).

Wedstrijdtenues
Bas ligt het plan toe voor de nieuwe wedstrijdtenues. In het kort is het doel dat per 1 november 2016
ieder Pegasus-lid in een nieuw wedstrijdshirt speelt. Daarvoor wordt een korting ingesteld die tot die
datum kan worden verzilverd door de huidige leden.
Geert wil weten of dat alle teams betreft. Bas antwoordt dat dat inderdaad de bedoeling is, ook de
mini’s. Martijn Goudbeek vraagt of dit qua kosten wel handig is voor mini’s. Bas antwoordt hierop dat
het een wens was vanuit de mini-commissie, om er echt bij te horen in de vereniging. Hedser vult aan
dat er wordt gekeken om een marktplaats op de website te creëren waarin tweedehands shirts kunnen
worden ge-/verkocht. Dit ook om leden tegemoet te komen die maar kort bij de club zijn of net voor de
verloopdatum van de shirts nog een nieuw shirt moeten kopen. Gerco Weststeijn stelt voor om niet de

korting te geven aan de huidige leden, maar het geld te reserveren voor deze laatste groep. Dat zou
betekenen dat huidige leden betalen voor toekomstige leden. Het bestuur denkt dat het wenselijker is
om het bedrag te schenken aan degenen die het hebben opgebracht.
Johan Gudden waarschuwt dat de planning erg ambitieus is. Hij onderschrijft ook dat de shirts in eigen
beheer nemen niet iets is wat je moet willen. Het is eerder geprobeerd bij Pegasus en dat was geen
succes. Maarten laat een tegengeluid horen en geeft aan dat hij dat bij een andere vereniging wel voor
elkaar krijgt, in samenwerking met een sportzaak. Het voordeel is dan dat je als club geld krijgt uit de
huur van de shirts EN uit sponsoring. Hedser meldt dat dit in het sponsorbeleid wordt meegenomen.
Paul Oliemans vraagt hoe de sportzaak erin staat. Is de continuiteit van de shirts niet hun
verantwoordelijkheid? Dit is tot op zekere hoogte waar, maar als een shirt uit de collectie gaat wordt het
contract open gebroken en zijn de opties weer open.
Geert vraagt zich af of je het wel kunt afdwingen dat leden een nieuw shirt kopen, bij Vocasa zijn er
bijvoorbeeld ook meerdere shirts in omloop. Bas, en het bestuur, hoopt dat de korting genoeg stimulans
geeft. Hedser vult aan dat de groepsdruk in een team vaak ook zorgt dat uiteindelijk iedereen een nieuw
shirt wil hebben. Hier wordt ook op ingespeeld door de shirts per team gaan bundelen bij de bestelling.
Brian vraagt of de looptijd van het contract gelijk is aan de looptijd van de shirts. Dat zal nu wel het geval
zijn, omdat de shirts in principe niet meer te bestellen zijn na de looptijd. Soms kan het nog wel een
seizoen gerekt worden met restanten, maar daar gaan we niet vanuit.
Moniek Eggink vraagt of de gesponsorde teams ook de korting krijgen. Bas laat weten dat de 1e teams
een shirt van Erima krijgen. Voor de andere gesponsorde shirts zullen nieuwe afspraken moeten worden
gemaakt.
Olaf Hansen adviseert om een wit logo i.p.v. rood op de shirts te laten drukken en om goede afspraken
te maken met Z-sport. Het is wel gebeurd dat bestellingen niet klaar of compleet waren op het beloofde
moment. Bas geeft aan dat het een punt van aandacht is in de plannen en dat het steeds beter gaat met
de afspraken. Door bij Z-sport te blijven houden we ook korting op broekjes (die zullen zwart blijven, als
antwoord op de vraag van Hanneke) en trainingspakken.
Jelle vraagt of de leden hun eigen nummer houden. Bas laat weten dat dat nog moet worden uitgezocht,
hoe de nummer-distributie wordt geregeld. Moniek laat weten dat de lijst bij Henk niet altijd
betrouwbaar is en dat het misschien een beter idee is om zelf een lijst bij te houden.
Er wordt eerst gestemd over de procedure van de shirt-introductie (het bestuur stemt niet mee):
● 26 leden stemmen voor
● 4 leden onthouden zich van stemming
De shirt-introductie zal zoals voorgesteld worden uitgerold.
Er wordt daarna gestemd over de keuze tussen het Razor- en Zenari-shirt:
● 32 leden stemmen voor Razor
● 4 leden stemmen voor Zenari
● 1 lid onthoudt zich van stemming
Het nieuwe Pegasus-wedstrijdshirt zal het Erima Razor shirt worden.

Voorlopige resultatenrekening 2014 – 2015
Penningmeester Onno Boersma licht de resultatenrekening toe. Naar aanleiding van de besparing in de
zaalhuur vraagt Theo Bosman of de zaalhuur aan de gemeente is teruggegeven. Dit is inderdaad het

geval, als het op tijd wordt gemeld. Gerco geeft aan dat hij graag wat extra detail zou willen zien bij de
uiteindelijke resultatenrekening op de najaars-ALV, en dan ook als vooruitgestuurd stuk voor de
vergadering. Doordat het er weer naar uitziet dat er een flinke plus zal ontstaan vraagt Johan het
bestuur om naar de contributie te kijken, of die niet te hoog is geworden. Hedser legt uit dat er wordt
geïnvesteerd in volleybal en dat het vooralsnog te vroeg is om te concluderen dat de meevallers niet
meer incidenteel zijn. De ALV vraagt het bestuur wel kritisch te kijken, ook naar de begroting.

Aanstellen kascontrole commissie
Brian vraagt of de accountants in de vereniging zijn benaderd voor de kascontrole commissie om zo de
aanwezige expertise zo goed mogelijk te gebruiken. Hedser laat weten dat ze dit soort aan het werk
gerelateerde nevenfuncties niet mogen oppakken.
De ALV stemt ermee in dat Janine Westerik en Gerco Weststeijn de kascontrole commissie zullen
vormen.

Concept begroting
Onno legt uit dat de afschrijvingen op de begroting voortkomen uit de trainingspakken en aanverwante
artikelen voor dames 1 en heren 1, die worden in 3 jaar afgeschreven. Gerco stelt dat zaken van waarde
in de vereniging, zoals materiaal, als afschrijving zouden moeten terugkomen. Omdat we een vereniging
zijn en geen winstdeling/-belasting betalen worden er geen afschrijvingen opgenomen. Olaf vraagt of de
voorzieningen voor het materiaal zijn. Onno legt uit dat de voorziening voor het jubileum is dat er aan
gaat komen en dat het materiaal terugkomt in de post commissies. Maarten vraagt of er gebruik wordt
gemaakt van subsidies via de Nevobo, Bas geeft het voorbeeld van Smashball om het volleybal te
promoten, en doet de suggestie om het te innen en er zelf iets mee te doen.
Eerder is verteld over de schoolclinics en dat we hopen dat daar nieuwe jeugdleden uit voortvloeien.
Paul Oliemans vraagt of hier rekening mee is gehouden in de zaalhuur. Hedser antwoord dat dat in de
begroting nog niet is meegenomen, maar als we daar mee beeld bij hebben het zullen meenemen.
Eerder is ook gesproken over de korting op shirts. Tjerry vraagt waar dit terug komt in de begroting.
Onno legt uit dat dat wordt gefinancierd uit het eigen vermogen van dit seizoen en daarmee op de
balans en niet in de begroting voor volgend seizoen zichtbaar wordt.
In de lijn van de afgelopen seizoenen ziet Martijn een flinke stijging in de trainerskosten en als het zo
doorzet wordt dat een derde van de totale kosten. Hij vraagt of het bestuur een idee heeft wat de ideale
balans hierin is. Bas geeft aan dat er tot nu toe vooral geïnvesteerd is in de prestatie-lijn en dat nu de
breedte-lijn meer focus gaat krijgen. In het totaal zal het niet zoveel meer stijgen als het nu gedaan
heeft.
Wat betreft de Volleybal Academie Nijmegen vertelt Ernst dat daar niemand van Pegasus is geweest en
hij vraagt zich af waar de bijdrage op de begroting dan voor is. Onno licht toe dat dit een afgesproken
verdeelsleutel is, net als bij het mini-centrum. Ernst adviseert om de jeugdtrainers goed te informeren
zodat de opkomst vanuit Pegasus verbetert.
Als laatste merkt Olaf op dat de post sponsorgeld niet toeneemt en hij vraagt zich af of het bestuur wel
naar een toename toe wil werken. Hedser laat weten dat de begroting alleen de zekere contracten
omvat, maar de ambitie zeker hoger ligt.

Aftreden Piet Eggermont
Hedser bedankt Piet voor zijn waardevolle inbreng in het bestuur. Piet bedankt de vereniging en
benadrukt dat hij graag ziet dat de samenwerking met de regio niet wordt vergeten.

Vacatures
Marjolein stopt per september als Commissaris Technische Zaken en daarmee als bestuurslid. Ook op
andere plekken in de Technische Commissie (TC) vallen gaten. En zoals eerder al gemeld zijn er weer
veel nieuwe trainers nodig. Bij deze doet het bestuur een aanroep aan iedereen om mee te helpen de
vacatures weer in te vullen.

Rondvraag
Mirte Hoevenaars nodigt iedereen uit voor het 40ste Mariken-toernooi, een mooie jubileum-editie. Ze
laat daarbij ook weten dat er ook hier nog vrijwilligers nodig zijn, o.a. penningmeester, commissie-leden
en op het toernooi zelf. Annet doet de suggestie om bij het beachen ook 3x3- en 4x4-poules in te
voeren, om zo meer mensen enthousiast te maken en de mogelijkheid te geven om mee te doen. Mirte
zal het meenemen naar de commissie, maar geeft al wel aan dat het qua capaciteit lastig is.

Afsluiting
Hedser sluit om 21.50 uur de vergadering.
De volgende ALV is op donderdag 1 september 2016.
Het verslag wordt door de ALV vastgesteld op 1 september 2016.

