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Notulen Algemene Ledenvergadering Pegasus, 12 juni 2014 
Locatie: Ark van Oost, Nijmegen 
 
 
Aanwezig: 
Volgens  presentielijst: Ingrid Meijer, Claudia Simons, Rob Korfage, Jonathan Zichem, Marleen 
Husken, Mireille Souverijn, Johan Gudden, Cora Klaver, Simone Mulder, Madelon Spekschoor, Kees 
Verstraten, Piet Eggermont, Dimitri Gaarenstroom, Berny Voortman, Marije Gerrits 
 
Afwezig: 
Vooraf afgemeld: 18 leden 
 
1.  Opening (Berny Voortman): 
  
Om 20.12 uur opent Berny Voortman de vergadering. Berny heet iedereen welkom en bedankt 
iedereen voor de aanwezigheid.  

 
2.  Notulen ALV 23-04-2013 
  
Aantal wijzigingen/vragen naar aanleiding van vorige ALV:  

- Begroting is niet haalbaar bij aanvang van het seizoen, het is niet noodzakelijk om deze 
halverwege op te stellen.  

- Kascontrole al uitgevoerd? Dit is nog niet gebeurd, wordt gepland voor de reguliere alv (in 
september).  

- Namen: er staat wat spelfouten in, Marije past dit aan.  
- Plan voor bezuinigingen: deze worden nu besproken, het zou prettig zijn om deze vooraf 

toegestuurd te krijgen.  
 
De notulen van de vorige ALV worden goedgekeurd na deze wijzigingen.   
 
3. Huishoudelijk Reglement 
 
Het huishoudelijk reglement is aangepast om een aantal redenen. Het huidige reglement is erg 
verouderd, er staan nog guldens in beschreven. Daarnaast is het goed om het financiële kader beter 
te formuleren als veiligheid voor de vereniging.  
Het document is vooraf toegestuurd, alle groene punten zijn de vernieuwde of aangepaste punten.  
Er wordt aangegeven dat het document er goed en volledig uit ziet, complimenten.  
 
Vooraf zijn er per mail vragen ingestuurd:  

- Er worden verschillende termen door elkaar gebruikt; bestuur, dagelijks bestuur, algemeen 
bestuur.  
Bestuur is algemeen bestuur: deze gaat meer over beleid en controleert het algemeen 
bestuur.  
Dagelijks bestuur: voorzitter, penningmeester, secretaris, zij houden zich bezig met de 
dagelijkse gang van zaken.  

- Vergoedingen voor commissies: vergoedingen voor trainers wordt opgenomen in het 
reglement omdat hier een structuur aan vast zit. De vergoeding voor de commissies is 
variabel en wordt om die reden niet meegenomen in het reglement maar is terug te vinden in 
de begroting per commissie. Dit zal vervolgens terug komen in de algehele begroting.  

Groene punten zullen we punt voor punt bespreken:  
2. akkoord 
3. kan er uit 
7. kan er uit als de bevoegdheden van commissies worden toegevoegd aan punt 8.  
11. akkoord 
12. akkoord 
17. akkoord, bestuur doet voor de alv in september een voorstel omtrent de gezinskorting.  
13. vordering kan het hele of halve seizoen, verder akkoord 
14. bij tussentijds aanmelden: contributie voor een heel of half jaar, verder akkoord.  
15. Contributie per team of op leeftijd met eventuele prestatietoeslag; bestuur doet een voorstel voor 
de alv in september.  
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16. scherper formuleren: bestuur of alv kan een voorstel doen: dan akkoord.  
17. scherper formuleren: kennisname moet besluit zijn.  
18. akkoord 
20. akkoord 
21. akkoord 
22. akkoord 
23. akkoord 
 
Na deze aanpassingen is de alv akkoord met het vernieuwde huishoudelijk reglement.  
 
 
4.  Plan voor inkomsten 
- Deelname aan grote club actie wordt in kaart gebracht: de bedragen zijn aanzienlijk.  
- Mogelijkheden voor zelfbeheer van de sporthal, de mogelijkheden worden overlegd met de 
gemeente.  
- sponsoring: vrijwilligers voor een sponsorcommissie zijn nodig. Anders is het niet haalbaar. Dus een 
oproep aan de leden: wie wil in de sponsorcommissie??  
 
Ideeën vanuit de alv: 

- Oud papier ophalen voor de DAR 
- Akzo nova tape 

  
 
5.  Plan voor bezuinigingen 
- Geen consumpties meer op kosten van Pegasus. Dit wordt niet meer opgenomen in de begroting. 
De kantine zal ook worden ingelicht. Scheidsrechters van extern krijgen wel een drankje.  
- Zaalhuur: bezuinigingen door efficiënt plannen, we gaan meer rekening houden met schoolvakanties 
en bijvoorbeeld teams samenvoegen na afloop van de competitie.  
- Boetebeleid wordt geschreven: bij volgende alv zal dit gepresenteerd worden.  
 
 
6.  Samenstelling bestuur  
Voorstellen Piet Eggermont: Piet zal plaats nemen in het algemeen bestuur en is gericht op 
samenwerking met Vocasa. Piet zal ook met regelmaat aanschuiven bij het bestuur van Vocasa om 
op die manier de communicatie te verbeteren.  
Stemming:  
Tegen: 0  
Onthoudingen: 0 
Voor: 14 
Mireille en Cora waren de stemcommissie.  
 
Aftreden Martijn Fontein: Bestuur kan hier weinig over zeggen, we willen graag discretie behouden en 
ons aan de gemaakte afspraak met Martijn houden. We betreuren het aftreden maar we kunnen hier 
verder niet op in gaan. Er is een uitnodiging voor een open gesprek met Martijn, deze uitnodiging staat 
nog open maar hier wordt geen gebruik van gemaakt. Bestuur staat er voor open als andere mensen 
als mediator willen optreden.  
 
 
7.  Vrijwilligers 
De vereniging heeft veel vrijwilligers nodig om alles te kunnen regelen. Iedereen die hier op de alv is, 
zijn actieve leden die al taken vervullen binnen de vereniging. We moeten gaan nadenken over hoe 
we andere mensen kunnen bereiken.  
Ideeën:  

- Bestuur gaat bij aanvang van het seizoen bij alle teams langs op vrijwilligers te werven 
- Enquete houden over wat mensen kunnen doen en willen doen (ook beroep uitvragen en daar 

eventueel gebruik van maken) 
- Vrijwilligerscommissie in het leven roepen 
- Urgentie benoemen van noodzaak van vrijwilligers 
- Vrijwilligersbijdrage invoeren.  
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Rob Korfage wil een document opstellen met de mogelijkheden en inzichtelijk maken wat er nodig is. 
Ook wil hij de teams langs gaan bij aanvang van het seizoen om te bekijken wat iedereen nu doet en 
wat mensen nog kunnen doen.  
Mereille en Marleen willen Rob helpen bij het opstellen van een document met alle mogelijkheden.  
Marije stuurt een document naar Rob vanuit de vorige alv, in dit document staat een overzicht van de 
taken die mensen uit zouden willen voeren.  
Kees Verstraten neemt het werven van vrijwilligers op zich voor de jeugd (ouders werven).  
Taak voor iedereen: leden aanspreken op hun verantwoordelijkheid.  
  
 
9.  Rondvraag 
  

- Waar komt de lage opkomst vandaan? Signaal naar het bestuur voor de volgende keer. 
Waarschijnlijk omdat de alv na het seizoen plaats vindt, op donderdag zijn er beachtrainingen, 
wellicht heeft het wk nog invloed.  

- Kan er in het vervolg een eindtijd toe worden gevoegd op de agenda en daar ook naar 
vergaderen?  
Akkoord. Idee: vragen vooraf insturen per mail, dat scheelt tijd. 

 
10.  Sluiting 
 
Om 22.14 uur sluit Berny de vergadering en dankt alle aanwezigen.  
 
 
 
 
 
 
___________________ 
Notulen opgemaakt door Marije Gerrits 

 

 


