Notulen Algemene Ledenvergadering Pegasus
Datum: donderdag 3 september 2015
Tijdstip: 20.00-22.00 uur
Locatie: gymzaal Ark van Oost
Aanwezig:
36 leden waren aanwezig. Er waren 9 afmeldingen.
Van het bestuur waren Hedser Nijland, Onno Boersma, Bas Wesseldijk en Piet Eggermont aanwezig.
1. Opening):
Om 20.00 uur opent voorzitter Hedser Nijland de vergadering.
2. Notulen ALV 14 april 2015
De notulen van de vorige ALV worden ongewijzigd goedgekeurd.
3. Mededelingen
Bestuurslid Relatiebeheer Bas Wesseldijk meldt dat van alle commissies nu draaiboeken
beschikbaar zijn.
Hij meldt tevens dat we komend seizoen ruimte zullen huren bij het Montessoricollege.
Namens Bestuurslid Technische zaken Marjolein Jansen meldt hij dat weer gelukt is het
trainingsrooster voor het nieuwe seizoen samen te stellen. Niet alle teams kunnen op de avond
van hun keuze trainen, omdat daar eenvoudigweg geen ruimte voor is. Hoe meer trainers een
team levert, hoe groter de kans op een gunstige plek in het rooster.
Binnenkort starten de VT-2 opleidingen, die wij als vereniging in huis hebben gehaald. Er zijn nog
enkele plekken beschikbaar.
De TC-structuur is aangepast, om met een beperkte bezetting toch goed te kunnen functioneren.
Op de site komt de taakverdeling te staan.
Secretaris Piet Eggermont wijst er op dat de ledenadministratie nu door de secretaris wordt
gedaan. Alle spelerskaarten zijn bij de teams bezorgd, twee weken voor de competitie begint,
zodat er nog tijd is voor eventuele correcties.
De voorzitter deelt mee dat het bestuur besloten heeft dit seizoen weer met de Grote Clubactie
mee te doen. Bregtje Janssen, Annette Wegh, Rob Meuwese en Yolanda de Jong nemen de
organisatie op zich. We gaan de loten vooral digitaal verkopen. Voor de mini’s komt een
aangepaste aanpak.
Daarnaast heeft de DAR gemeld dat er weer ruimte is voor Pegasus om oud papier op te halen.
Het bestuur heeft besloten dit als een teamtaak te gaan organiseren: elke maand levert een team
2 leden van 18 jaar of ouder. Zo komt elk team ongeveer 1 keer per 2 jaar aan de beurt. De
precieze gang van zaken wordt nog via de site en aan de teams bekend gemaakt.
4. Arbitragebeleid
Zoals aangekondigd heeft het bestuur nu ook het arbitragebeleid uitgeschreven.
De vergadering vraagt aandacht voor de overgang van jeugd naar senioren. De
arbitragecommissie wil dit seizoen starten met het opleiden van scheidsrechters bij de jeugd. Er
wordt nog over nagedacht hoe dat precies vorm gaat krijgen.
De mails om scheidsrechters te herinneren aan hun wedstrijden worden zeer gewaardeerd. Vanuit
de vergadering komt een vraag over niet aan teams gebonden scheidsrechters. Omdat wij
nauwelijks ongebonden scheidsrechters hebben, hebben we daar ook geen regels voor.
Tot slot wordt er nog op gewezen dat de voorbereidingstoernooien ook voor de scheidsrechters
een goede kans bieden om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen.
Het Arbitragebeleid wordt unaniem vastgesteld door de ALV,

5. Verslag seizoen 2014-2015
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De voorzitter doet verslag van het afgelopen seizoen en blikt terug op de speerpunten van
september 2014, aan de hand van twee sheets met kwalitatieve en kwantitatieve resultaten. De
vergadering spreekt haar waardering uit voor de resultaten.
6. Rekening 2014-2015
Penningmeester Onno Boersma presenteert de cijfers over het afgelopen seizoen. Zoals in april al
werd aangekondigd, konden we het seizoen 2014-2015 afsluiten met een fors positief resultaat.
We hebben de inhuur van zaalruimte gesaneerd en de trainersvergoedingen geharmoniseerd en
beperkt. Ook de organisatiekosten zijn verminderd, vooral door het afschaffen van diverse
vergoedingen.
Aan de inkomstenkant hebben we meer sponsorbijdragen gerealiseerd en geld verdiend met de
Zevenheuvelenloop en de Kerststollenactie.
Ook de balans is sterk verbeterd: Alle schulden van het seizoen 2013-2014 zijn betaald en over
2014-2015 hebben we geen schulden meer. Bijna alle achterstallige contributies over 2013-2104
zijn binnengekomen, net als de meeste sponsorbijdragen. Voor 2014-2015 was op 31 augustus
nog een kleine 5% van de contributie niet ontvangen. We verwachten dat alle contributie over
2014-2015 nog zal worden voldaan.
Door dat goede resultaat is ons eigen vermogen weer gegroeid naar een acceptabel niveau.
De kascontrolecommissie heeft de financiële stukken 2014-2015 beoordeeld. Zij adviseert na te
denken over de inzet van de financiële ruimte die is ontstaan. Daarbij stelt ze voor een draaiboek
te maken voor de financiële processen en een werkbeschrijving voor toekomstige kascontroles.
Tot slot beveelt ze aan een accountant te zoeken die wil sponsoren in de vorm van ondersteuning
bij de financiële administratie.
Het bestuur neemt de aanbevelingen over en de ALV volgt de kascontrolecommissie in haar
advies om decharge te verlenen aan het bestuur voor het gevoerde beleid.
De ALV stelt met algemene stemmen de Rekening 2014-2015 vast.
7. Benoeming bestuursleden
Bas Wesseldijk (Relatiebeheer) en Onno Boersma (Penningmeester) treden af volgens het
rooster van aftreden. Beiden stellen zich herkiesbaar.
Daarnaast stellen Marlies de Keizer en Serra Elders zich kandidaat voor bestuurszetel. Marlies
neemt de functie van secretaris over van Piet Eggermont, die als bestuurslid aanblijft als
Commissaris Algemene Zaken. Serra Elders zal de functie van Commissaris Commissie gaan
vervullen.
Overeenkomstig de statuten wordt schriftelijk gestemd over de benoeming. Hanneke Hesen en
Agnes van Kalleveen vormen de stemcommissie.
Marlies de Keizer wordt benoemd met 35 stemmen voor en 1 onthouding. Onno Boersma, Serra
Elders en Bas Wesseldijk worden met 36 stemmen voor benoemd.
8. Jaarplan 2015-2016
De voorzitter toont een sheet op de muur met de voornemens voor het komende seizoen. Het
bestuur wil de ingezette lijn voortzetten: we investeren extra in de kwaliteit van het volleybal, we
zijn zuinig als het gaat om organisatiekosten en we vragen iedereen mee te werken omdat we
samen de vereniging zijn.
Voor het ontwikkelen van een meerjarenvisie wil het bestuur een of twee meedenksessies
organiseren. Vanuit de vergadering komt veel steun voor de extra aandacht voor de jeugd, door
de inzet van trainers, het Minicentrum en de Volleybal Academie Nijmegen.
Speciale aandacht is er ook voor de zoektocht naar een nieuw wedstrijdtenue, nu het huidige niet
langer wordt geleverd.
9. Begroting 2015-2016
De penningmeester licht de begroting voor het nieuwe seizoen toe. Het in het jaarplan geschetste
beleid wordt in deze begroting vertaald voor het nieuwe seizoen, waarbij het bestuur er voor kiest
om te investeren in de kwaliteit door vooral te investeren in trainers en scholing.
Zoals we in april al hebben besproken, wordt de ruimte voor deze keuze gevonden door extra
inkomsten uit acties en sponsoring en door de ingezette besparingen op de huur en op de
organisatiekosten.
Om die investering in kwaliteit mogelijk te maken, stelt het bestuur geen daling van de contributie
voor. Het bestuur stelt voor om de contributies op hetzelfde niveau te houden, dus ook geen
inflatiecorrectie toe te passen.
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De vergadering gaat unaniem akkoord met deze begroting.
a. kader trainingsvergoedingen
Naar aanleiding van de opmerkingen in de ALV van april jl. heeft het bestuur het kader voor
de trainersvergoedingen aangepast. De vrijwilligersvergoeding voor de breedteteams gaat
met € 50 omhoog tot € 250 voor niet-geschoolde vrijwilligers en € 300 voor geschoolde
vrijwilligers. Daarmee verkleinen we het verschil tussen breedte- en prestatietrainers.
Daarnaast geldt het uitgangspunt dat de coaching onderdeel uitmaakt van de functie van
trainer zowel voor vrijwilligers in de prestatielijn als in de breedtelijn.
Het principe om in trainersvergoedingen rekening te houden met het hebben van een
trainersdiploma blijft gehandhaafd.
De vergadering benadrukt nogmaals het belang van coaching vooral voor de jeugdteams. Het
bestuur deelt die mening.
Met 34 voorstemmen en 2 onthoudingen stemt de ALV in met het kader trainersvergoedingen.
10. Benoeming Vertrouwenscontactpersonen
Mireille Souverijn en Frank van der Reijden hebben zich bereid verklaard de functie van
Vertrouwenscontactpersoon te gaan vervullen. Mireille was verhinderd maar Frank geeft een korte
toelichting op hun plannen voor de invulling van deze functie. Binnenkort zullen zij op de website
publiceren hoe zij zorgen bereikbaar te zijn.
Met algemene stemmen worden Mireille en Frank benoemd tot Vertrouwenscontactpersoon.
11. Rondvraag
 Geert Swinkels: om het coachen van teams te ondersteunen kan in het wedstrijdprogramma
gekeken worden naar de koppeling van teams.
We gaan dat zeker proberen!
 Geert Swinkels: in de schoolvakanties zijn geen trainingen maar in de voorjaarsvakantie zijn
wel wedstrijden gepland.
De ervaring leert dat er nauwelijks opkomst is in de vakantie. Daarom hebben we de
trainingen geschrapt. Als een team daar serieus anders mee om wil gaan, zijn we altijd bereid
te kijken naar een oplossing.
 Lonneke Wijnhoven: Nicole Wonders en Geert Swinkels verlaten de arbitragecommissie. Dit is
een goed moment om hen te bedanken voor hun inzet!
De vergadering laat haar waardering blijken voor de inzet van beide leden..
12. Sluiting
Om 21.38 uur dankt Hedser de aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering
De volgende ALV is op dinsdag 12 april 2016

Het verslag wordt door de ALV vastgesteld op 12 april 2016
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