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Notulen Algemene Ledenvergadering Pegasus, 16 december 2013  
Locatie: Gymzaal Ark van Oost, Nijmegen 
 
 
Aanwezig: 
49 leden volgens presentielijst. 
 
Afwezig: 
Vooraf afgemeld: 12 leden. 
 
1.  Opening (Berny Voortman): 
  
Om 20.10 uur opent Berny Voortman de vergadering. Berny heet iedereen welkom en bedankt 
iedereen voor de aanwezigheid. Claudia Simons is aanwezig tijdens de ALV als facilitator, Claudia 
begeleidt het proces en zal geen mening hebben als lid of bestuurslid.  
 

 
2.  Notulen ALV 23-04-2013 
  
De notulen van de vorige ALV worden goedgekeurd.   
 
3. Financiën, vaststellen contributie, decharge bestuur op financieel gebied 
 
Iedereen heeft bij binnenkomst bij de ALV een formulier kunnen pakken met een overzicht van de 
financiële gegevens die besproken gaan worden. Dimitri geeft een introductie: voorheen werd de 
boekhouding in Excel bijgehouden, sinds dit seizoen is er voor gekozen om een boekhoudprogramma 
te hanteren. Dit zorgt er voor dat de boekhouding transparanter is en makkelijk is om bij te houden. 
Nadeel van deze overstap, de cijfers van vorige seizoenen zijn niet 1 op 1 te vergelijken, dit komt 
voornamelijk doordat een aantal bedragen onder een andere noemer is genoteerd. De vertaling is 
zoveel mogelijk geprobeerd te maken.  
De realisatie van seizoen 2012/2013 is negatief, dit betekent een krimping van het eigen vermogen. 
Dit komt voornamelijk door het feit dat de afgelopen seizoenen geen contributieverhoging is geweest 
maar de zaalhuur is wel gestegen. Ook zijn er minder sponsorgelden binnengekomen dan 
gebudgetteerd. Dit zorgt samen voor een negatief resultaat.  
 
Begroting seizoen 2013/2014: deze is halverwege het seizoen opgesteld. Wens van het bestuur is om 
de ALV, waar de begroting van seizoen 2014/2015 wordt gepresenteerd, in augustus/september te 
organiseren. Dit is handiger voor de incasso van contributie en het is ook niet handig om halverwege 
een seizoen de begroting voor het seizoen te bepalen.  
 
De kascontrolecommissie heeft nog geen decharge kunnen voorleggen, kascommissie is akkoord om 
de controle in januari te doen. Bij de eerstvolgende ALV wordt er verslag uitgebracht door de 
kascommissie. De realisatie is opgesteld zoals eerdere jaren is gedaan. Het pijnpunt in de begroting is 
de contributieverhoging van 6%. Deze 6% wordt doorgevoerd over de gehele lijn. Het bestuur 
realiseert zich dat dit een hoog percentage is, maar dit is de meest logische manier om positief uit te 
komen.  
Het bestuur is van mening dat grote bezuinigingen pas doorgevoerd kunnen worden als er beleid voor 
geschreven is. Doelstelling van het bestuur is om dit seizoen beleid te schrijven, zodat er volgend 
seizoen bezuinigingen doorgevoerd kunnen worden.  
Er kan al wel bespaard worden op kosten zonder beleid, denk hierbij aan consumpties voor de 
zaalwacht. Dit is er in de loop der jaren ingeslopen en is geen vaste afspraak.  
Alle commissies hebben vanaf dit seizoen een begroting ingediend en bijvoorbeeld de consumpties 
voor scheidsrechters zitten in de begroting van de arbitragecommissie.  
De vergoedingen voor de trainers is zo rechtlijnig mogelijk opgezet, hetgeen meer duidelijk geeft en 
tevens een duidelijker financieel beeld.  
Het grootste deel van de kosten in de begroting hebben we geen invloed op, zoals de zaalhuur bij de 
gemeente en de contributie van de Nevobo. Conclusie van de begroting: 6% contributie verhoging.  
Inhoudelijke vragen kunnen gesteld worden nu tijdens de ALV maar mag ook persoonlijk bij Dimitri.  
 
Opmerking van Johan Gudden:  
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Begroting halverwege het jaar opstellen is bijna noodzakelijk omdat er nog veel leden zich aanmelden 
na start van het seizoen. Deze leden moeten contributie betalen en deze contributie is de belangrijkste 
inkomstenbron van de vereniging. Met de contributie staat of valt de begroting. Het is lastig inschatten 
en voorspellen hoeveel leden er zich nog aanmelden na start van een seizoen.  
Zaalhuur wordt begroot op teams, dit is met €4000,- overschreden. Johan geeft aan vertrouwen in te 
hebben dat het met de begroting die er nu ligt, goed zal komen.  
 
Vraag van Gerco:  
Hoe kan het zijn dat er meer geld naar de Nevobo gaat en de contributie niet is meegestegen? 
Bestuur: de contributie voor de Nevobo is afhankelijk van het niveau van de teams, afgelopen seizoen 
zijn er veel teams gepromoveerd. Ook communiceren de verschillende posten binnen de begroting 
wel met elkaar, maar deze zijn niet 1 op 1 met elkaar te koppelen.  
Op dit moment wordt er bijvoorbeeld ook soepel omgegaan met spelers die langere tijd geblesseerd 
zijn, zij krijgen een deel van de contributie terug. Dit is lastig te voorspellen en dus lastig te begroten.  
Dit seizoen wordt daar een beleid op geschreven zodat dit vaste afspraken worden.  
  
Vraag van Mireille Souvrein:  
Waar is de balans?  
Bestuur: in het boekhoudprogramma van voorheen was het niet mogelijk om een balans te maken, 
hier is dus ook de noodzaak voor een nieuw boekhoudprogramma zichtbaar. Komende jaren wordt er 
wel een balans gegeven. 
Mireille: kan er een indicatie worden gegeven van de balans (eigen vermogen)? 
Bestuur: Dimitri geeft een inschatting van het banksaldo: €7000,-, dit is veel geld maar het is een laag 
werkkapitaal..  
 
Vraag Jeroen Hamminga:  
Jeroen geeft aan dat er een winst te behalen valt in de zaalhuur met betrekking op de begroting. 
Jeroen traint in Lent waar er altijd 2 velden vrij zijn. Dit is zonde van de zaalhuur, ook niet te spreken 
van vakantieperioden waar er bijna niet getraind wordt. Wordt er onderhandeld met de gemeente over 
deze vrije zalen? 
Bestuur: We huren bij de gemeente, nadeel hier is dat we voor 15 april moeten aangeven wat we 
willen huren en de gemeente kan niet een deel van de zaal verhuren. Daarnaast is het lastig om een 
zaalhuur af te zeggen, als we eenmaal een zaalhuur hebben, dan hebben we voor het jaar er op het 
eerste recht om deze te huren. Dit betekent, als we zaalhuur afzeggen, geen eerste recht meer 
hebben voor volgend seizoen. Er komt een gebruikersoverleg met gemeente en grote huurders om te 
overleggen hoe er efficiënter kan worden gehuurd/verhuurd.  
Martijn geeft aan dat er over een hele week gezien slechts 4 velden een avond leeg staan. Jeroen 
geeft aan dat we hier als vereniging optimaal gebruik van moeten maken zodat dit geld bespaart.  
Bestuur neemt dit mee.  
 
Vraag Johan Gudden: 
PegaZusenzo staat in de begroting, komt deze weer terug?  
Antwoord: dit komt terug in de ALV.  
 
Vraag Johan Kuppen:  
Zijn de kantine kosten, zoals consumpties niet begroot? 
Bestuur: deze zijn wel begroot maar staan onder een andere noemer.  
 
Vraag Hetzer:  
Hetzer geeft aan dat het niet mogelijk moet zijn dat er geld uit wordt gegeven als dit niet is begroot. 
Verantwoordelijkheid moet wellicht bij commissies liggen.  
Bestuur: Het is inderdaad het plan om commissies meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid te 
geven. Dit seizoen is daar al mee gestart, alle commissies hebben dit seizoen een begroting 
ingediend, deze wordt door bestuur vervolgens meegenomen in algemene begroting en voorgelegd 
aan de ALV.  
Hetzer: kunnen de boetes worden uitgeschreven? 
Bestuur: je moet hierbij denken aan spelen zonder spelerskaarten, formulieren die niet goed zijn 
ingevuld, scheidsrechters die niet komen, wedstrijdwijzigingen. Deze boetes worden in de 
boekhouding uitgeschreven per noemer, op die manier is het inzichtelijk waar de boete vandaan komt. 
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Er wordt hier beleid bij geschreven zodat het mogelijk is om boetes eventueel te verhalen op de 
verantwoordelijke.  
 
Vraag van Gerco:  
Krijgen de trainers ook 6% meer vergoeding? 
Bestuur: nee, het beleid van vergoedingen is versoberd en worden niet gekoppeld aan contributie. 
Johan Gudden en Mireille Souvrein geven aan dat 6 jaar geleden is afgeschaft om vergoedingen aan 
contributie te koppelen.  
Bestuur: Er is een schematisch overzicht van verhoudingen en verdeling van vergoeding. Hier wordt 
nog verder beleid op geschreven maar dit gaat over naar de nieuwe structuur van de TC (komt later 
terug in de ALV).  
 
Vraag Hetzer:  
Diverse lasten zijn nu begroot op €100,-, moet dit niet meer zijn? 
Bestuur: nee, dit gaat alleen om onvoorziene kosten. Alles wordt nu specifiek en inzichtelijk gemaakt 
waardoor de diverse kosten zo laag mogelijk gesteld kunnen worden.  
Hetzer: kunnen de stukken in het vervolg 2 weken vooraf worden toegestuurd?  
Bestuur: volgende keer zullen we dat regelen, nu is dit door tijdgebrek niet gelukt. Het overzetten van 
alle gegevens van het ene naar het andere programma heeft veel tijd gekost.  
 
Vraag van Gerco:  
Kosten voor de website, waar gaat dit geld heen?.  
Bestuur: er wordt nu completer bijgehouden. Onder andere is hier geld naar uit gegaan voor een 
nieuwe website.  
Gerco: wat betreft de sponsoring, bedrag is vorig jaar niet behaald, nu is het bedrag lager begroot, dit 
is nu realistisch. Zijn er plannen om meer sponsoren aan te trekken? 
Bestuur: ja, die plannen zijn er zeker, er zijn hier vrijwilligers voor nodig. Kleding van sponsoren staat 
niet benoemd in de begroting.  
 
Vraag Jeroen Hamminga:  
Is deze contributieverhoging echt nodig? 
Bestuur: dit is nodig voor een sluitende begroting.  
 
Vraag Ferry Verouden:  
Er moeten kosten worden gedrukt, want de verhoging is erg fors. Kosten besparen en sponsoren 
zoeken is hierin erg belangrijk, vele handen maken licht werk dus we moeten hier met z’n alle aan 
werken.  
Bestuur: we zijn hard op zoek naar een sponsorcommissie. Er is nu twee jaar geen 
contributieverhoging doorgevoerd. Er zijn nu geen alternatieve inkomsten naast de contributie en 
sponsoren.  
Vraag uit de zaal: wat gebeurt er als de ALV de begroting niet goedkeurt?  
Bestuur: er zal dan een nieuwe ALV gepland worden waar een nieuwe begroting voorgesteld wordt.  
 
Opmerking van Hetzer:  
Fijn dat de begroting geordend en overzichtelijk is, goed werk Dimitri! 
 
Opmerking uit de zaal:  
Stemming over begroting had in de uitnodiging moeten staan. Er staat nu vaststellen, dit is niet 
duidelijk genoeg dat het een stemming betreft. Bestuur neemt dit mee voor de volgende keer.  
 
Mireille Souvrein geeft aan dat het prettig zou zijn dat het bestuur aan het einde van het seizoen met 
een voorstel komt voor de bezuinigingen. Op die manier zijn de voorstellen voor bezuiniging al 
duidelijk voordat de ALV wordt gehouden. Bestuur gaat hiermee akkoord.  
 
  
Voorstel van Berny:  
De ALV stemt in met de begroting zoals die nu gepresenteerd is.  
Voor: 39 stemmen 
Tegen: 2 stemmen 
Onthoudingen: 8 stemmen 
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Waarvan akte.  
 
 
4.  Presentatie nieuwe website  
 
Freek presenteert namens de websitecommissie de nieuwe website van Pegasus. Er is een nieuwe 
webcommissie gestart en doel van de nieuwe commissie was de nieuwe site. De huidige site is 
verouderd en zeer lastig te onderhouden. Ook kan de commissie de website zelf beheren, dit zal ook 
kosten besparen.  
Het  .net domein is veranderd in .com. Als je .net intypt, word je automatisch doorgesluisd. 
  
Website is zojuist online gegaan. Er is een nieuw uiterlijk, op de homepage  staan foto’s (deze worden 
regelmatig geüpdate), ruimte voor sponsors, nieuwsberichten en de agenda.  
De structuur van de site is nu duidelijker.  
Elk team heeft zijn eigen webpagina die de aanvoerder van het team kan beheren. Hier kunnen foto’s 
opgezet worden, teamleden met posities kunnen benoemd worden.  
 
Gastenboek is vervangen door prikbord.  
 
Aanvoerders, commissies en bestuur krijgen een eigen account. De instructie om dit account aan te 
vragen staat bij de  nieuwsberichten.  
Aanvoerders kunnen de pagina van het eigen team beheren, commissies kunnen er dingen opzetten 
als zaalwachtrooster of scheidsrechtersindeling.  
Er is een koppeling met facebook gemaakt, nieuwsberichten van de website komen dan automatisch 
op je facebook-pagina.  
 
Vragen:  

- Wordt het prikbord beheerd? Er zit een spamfilter op dus dat wordt automatisch verwijderd, 
daarnaast kunnen de webcommissie en het bestuur berichten verwijderen.  

 
5.  Presentatie Technische commissie  
 
Martijn Fontein geeft een presentatie over de nieuwe structuur van de Technische Commissie, Arjan 
de Groot heeft deze structuur opgezet maar was vanavond verhinderd, vandaar dat Martijn de 
presentatie verzorgt.  
Binnen de nieuwe structuur van de TC komt er een duidelijke scheiding in beleid en uitvoeren van 
dagelijkse zaken. Hierover zijn mensen benaderd en die mensen hebben een gesprek gehad. De TC 
gaat uit vier “taartpunten” bestaan: top, jeugd, CMV(mini’s) en breedte. Van al deze taartpunten zal er 
een coördinator plaatsnemen in het technisch hart. Deze coördinatoren zullen zich met name bezig 
gaan houden met het beleid en meerjarenplan. Dit zorgt voor back-up binnen de vereniging. Er zijn 
besprekingen geweest en de eerste stappen zijn gemaakt, doelstelling is dat half januari iedereen een 
taak heeft en de TC van start kan gaan. Tevens zal er half januari een inloopuur plaats vinden voor 
kennismaken, vragen en ideeën. Berny geeft aan dat iedereen mee mag denken, dus heb je goeie 
ideeën, meld je aan.  
Leonie Wulterkens (TC-lid namens CMV) geeft aan dat het beleid aan het einde van het seizoen 
bekend moet zijn. Bij de informatiebijeenkomst over de bezuinigingen kan ook het beleid van de TC 
toegelicht worden. Bestuur geeft aan dat dit een goed idee is.  
Martijn geeft aan dat Arjan de Groot hier bewust voor is aangesteld, hij heeft ervaring binnen andere 
verenigingen en binnen de Nevobo. 
 
6.  Samenstelling bestuur  
 
 
Berny geeft aan dat er twee mededelingen zijn namens het bestuur. Richard Schoof is per juni gestopt 
als bestuurslid. Claudia Simons zal haar taken na de ALV neerleggen als bestuurslid.  
De statuten geven aan dat een dagelijks bestuur van 3 mensen verplicht is, deze zijn aanwezig. 
Gewenst is vanuit het huidige bestuur om met 3 dagelijkse bestuursleden te werken en 2 algemene 
bestuursleden, mocht je belangstelling hebben, neem gerust contact op.  
Eventuele volgende wijzigingen/benoemingen/verkiezingen zullen plaatsvinden tijdens de 
eerstvolgende ALV.  
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Johan Gudden geeft aan dat er dus een persoon bij moet, Hetzer geeft aan dat dezelfde taken met 
minder mensen worden uitgevoerd, hoe moet dit? Bestuur geeft aan dat een deel van de taken van 
het bestuur naar de nieuwe TC worden overgedragen waardoor takenpakket iets kleiner wordt. Nicole 
Wonders vraagt zich af wie het nieuwe aanspreekpunt voor de commissies is, Claudia geeft aan dat 
zij de contactpersonen doorgeeft aan de commissies.  
Gerco vraagt zich af of het bestuur niet eerder had moeten inspelen op het vertrek en een nieuw 
iemand had kunnen benaderen. Claudia geeft aan dat dit nog niet mogelijk was, aangezien ze 2 
weken geleden heeft aangegeven te willen stoppen.  
 
7.  Commissies aan het woord  
  
 Claudia geeft aan dat de commissies zelf geen mededelingen hadden voor de ALV, dus nu wordt een 
stand van zaken per commissie kort benoemd.  
 

- Arbitragecommissie: Geert, Nicole, Romy 
De commissie is bezig met het opleiden van nieuwe scheidsrechters en geeft aan dat er nieuwe 
scheidsrechters op hoog niveau nodig zijn. Huidig seizoen worden scheidsrechters met een V6 code 
opgeleid tot een V4 code. Annet geeft aan dat het vaak voor komt dat scheidsrechters niet komen, de 
zaalwacht zit hier dan mee. Is het een idee om een reminder per mail te sturen naar de 
scheidsrechters? Geert geeft aan dat het een goed idee is, maar ook dat het een eigen 
verantwoordelijkheid is van de scheidsrechters. 
 

- Feestcommissie:  
Dit is geen vaste commissie, teams organiseren gedurende het jaar verschillende feesten.  
 

- Ledenadministratie: Johan Gudden 
Loopt goed, geen hulp nodig  
 

- Mini’s: Leonie 
Het loopt goed, erg leuk. Er zijn wel leden nodig in de commissie, Leonie regelt nu alles in haar eentje. 
Handen extra zijn welkom, zeker aangezien Leonie plaats gaat nemen in de TC. Johan Kuppen geeft 
aan dat het erg leuk is dat de mini’s nu in de Ark van Oost trainen, dit zorgt voor een connectie met de 
vereniging.  
 

- Marikentoernooi: Johnny als penningmeester vertelt hier over 

De laatste jaren verliest het toernooit deelnemers/teams. Dus een oproep om allemaal mee te doen 
en ook de tegenstanders uit te nodigen. Verder zijn ideeën welkom om te zorgen dat het weer een 
groeiend toernooi zal worden.  
Brian vraagt waarom er €500,- in de begroting staat terwijl zij een eigen begroting hebben. Dimitri 
geeft aan dat de begroting van het marikentoernooi vanaf nu in de algemene begroting en balans 
komt.  
Door het verlies van deelnemers teert het toernooi in op de eigen buffer. Voorheen was het doel dat 
het Marikentoernooi bijdroeg aan de kas van Pegasus. Nu moet dit formeel gaan worden en het 
toernooi kan/moet winstgevend worden.  
Belangrijkste punt is dat het toernooi weer iets van Pegasus moet zijn. En deelnemen moet bijna 
standaard zijn voor de leden van Pegasus. Johan Kuppen geeft aan dat hij het idee heeft gehoord om 
het mini-kamp te combineren met het marikentoernooi, dit lijkt hem een goed idee! 
Marikentoernooi houdt binnenkort een enquête onder de leden over wensen en ideeën. Vanuit de zaal 
wordt aangegeven dat de vraag ‘heeft het marikentoernooi een toegevoegde waarde?’ ook in de 
enquête moet staan.  De enquête wordt via de site uitgereikt.  
Peter Vermeer geeft aan dat het toernooi gedragen moet worden vanuit de vereniging en moet ook 
zichtbaar zijn binnen de vereniging.  
 

- Materiaalbeheer: vacature!  
Vraag voor nieuwe ballen is een terugkerende vraag gedurende het seizoen. Afgelopen donderdag 
zijn er vier nieuwe netten en palen geleverd door de gemeente.  

 
- PegaZusenZo: Mirije en Elise 

Er wordt nu een eerste proefversie gemaakt. Zodra deze goed is, wordt er een oplage gemaakt voor 
de leden. Eerst komt er 1 uitgave en daarna volgt er een enquête of de PegaZusenzo gewenst is 
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binnen de vereniging en op welke manier (digitaal of op papier). De eerste versie komt op papier. 
Mirije geeft aan dat er nu €100,- is begroot maar dit wordt €100-150 meer. 
  

- Toernooicommissie 
Eerste toernooi zal plaatsvinden in de voorjaarsvakantie. Informatie volgt via de website.  
 

- Webcommissie 
Nieuwe site is zojuist gepresenteerd.  
 

- Wedstrijdzaken: Merlijn, Mieke, Manon, Mariëlle 
Deze commissie is hard op zoek naar nieuwe leden. Een wedstrijdsecretaris is erg gewenst, mocht je 
interesse hebben, meld je bij Merlijn.  
 

- Werven van vrijwilligers: Vacature 
Veerle deed dit eerst maar is naar Heyendaal gegaan. De werving heeft wat opgeleverd maar kan nog 
meer opleveren. 
 
Claudia organiseert een ‘vraag en aanbod oproep’ om vrijwilligers te werven. Iedereen heeft op 
briefjes geschreven welke vacatures nodig zijn, wat zij zelf kunnen doen en wat teamgenoten kunnen 
doen. Hopelijk levert dit nieuwe vrijwilligers op.  
 
8.  Stand van zaken omtrent Vocasa  
 
Voor wat betreft de stand van zaken met de samenwerking met Vocasa het volgende. 
 
Uit verschillende gesprekken met het bestuur van Vocasa en de evaluatie van het functioneren van de 
ingestelde werkgroepen is gebleken dat er op dit moment weinig draagvlak is voor een volledige fusie. 
 
Daarnaast blijkt uit gesprekken met de gemeente dat men ook ondersteuning aan het volleybal blijft 
geven bij het aangaan van een andere vorm van samenwerking. Hierbij dient gezegd te worden dat 
eerdere toezeggingen van de gemeente met betrekking tot meer structurele financiële ondersteuning 
vanwege het huidige economische klimaat niet hard kunnen worden toegezegd. Gelden zijn weliswaar 
beschikbaar voor sport in het algemeen, maar worden (nog) niet feitelijk beschikbaar gesteld voor 
volleybal specifiek. 
 
In de ALV van 23 april 2013 hebben we besloten om: “het definitieve besluit tot fusie uit te stellen tot 
uiterlijk juni 2014 of zoveel eerder als de randvoorwaarden, zoals beschreven in de brief van 23 maart 
2013, bekend zijn”. 
 
De randvoorwaarden die genoemd werden in de brief van 23 maart 2013 zijn kort samengevat: 
- Afspraken met de gemeente zijn concreet 
- Voldoende kader beschikbaar voor de organisatie van het onderzoek naar en de bezetting 
van een gefuseerde vereniging 
- Draagvlak binnen de verenigingen 
 
Inmiddels is bekend dat niet aan deze randvoorwaarden voldaan wordt. Wij willen als bestuur de 
leden daarom op de ALV voorstellen om het onderzoek naar de fusie stop te zetten en niet te fuseren. 
Wij zullen verder gaan met nauwe samenwerking, vooral gericht op de jeugdopleiding met als doel het 
niveau naar een hoger plan te tillen en de breedte te versterken. Daarnaast zullen we voor algemene 
volleybal zaken gezamenlijk blijven optrekken naar de gemeente toe om te bekijken wat er voor 
volleybal in Nijmegen bereikt kan worden. 
 
Mocht het in de toekomst zo zijn dat een eventuele fusie alsnog actueel wordt, dan zal opnieuw aan 
de ALV voorgelegd worden om een onderzoek tot fusie op te starten. 
 
In de tussentijd hebben wij overigens wel met de gemeente overeenstemming bereikt over de 
aanschaf van volledig nieuw materieel in de Ark van Oost. Er komen zowel nieuwe netten als palen, 
welke aan de laatste regels van de Nevobo voldoen. Ook is er wifi in de gehele sporthal beschikbaar 
en er wordt nog gepraat met de gemeente over meer kasten beschikbaar stellen voor Pegasus.  
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‘Zo veel als eerder’ is nu, voorstel van het bestuur is om het onderzoek naar de fusie stop te zetten en 
niet te fuseren.  
Voor: 39 stemmen 
Tegen: 1 stem 
Onthoudingen: 2 stemmen 
Waarvan akte.  
 
Ben Smeets bedankt het bestuur voor de energie, moeite en tijd.  
 
9.  Rondvraag 
  

- Kunnen er nieuwe ballen worden aangeschaft?  
Bestuur geeft aan dat dit een bekend probleem is, veel zal worden opgelost als er een 
materiaalbeheerder wordt aangesteld. Op die manier is er meer overzicht op waar de ballen 
naar toe gaan en waar ze blijven. Mogelijke oplossingen: ballentassen van hogere teams ook 
beschikbaar stellen voor trainingen van andere teams. Teams met ballentassen trainen ook in 
de Ark van Oost met de eigen ballen zodat er meer ballen over blijven voor andere teams. 
Een ballenpomp in de zaal helpt ook al veel. Dit seizoen zijn er 14 nieuwe ballen aan geschaft 
en over het algemeen worden er per seizoen 10 nieuwe ballen aangeschaft.  
Grootste probleem is dus dat niemand verantwoordelijk is voor de ballen.  

- Zijn de lengtenetten voor de jeugd ook besteld, samen met de nieuwe netten en palen? 
Bestuur geeft aan dat deze zijn besteld en goedgekeurd maar het is niet bekend wanneer 
deze geleverd gaan worden. Berny neemt contact met de gemeente hierover.  

- Annet geeft aan dat de trainersvergoedingen tijdens de ALV inzichtelijk gemaakt zouden 
worden. Ze vraagt zich af of er persoonlijk is onderhandeld met alle trainers en of er ook 
rekening mee is gehouden welk team je traint. Annet geeft aan dat het lastiger is om een 
technisch minder goed team te trainen dan een technisch beter team. Dimitri geeft aan dat 
teams op een hoger niveau ook langer trainen, de vergoedingen zijn gebaseerd op de tijd van 
de trainingen. Volledig inzicht in de vergoedingen kan niet gegeven worden vanwege privacy. 
Dimitri plaatst een schematisch overzicht van de vergoedingen op de website. Voor de 
toekomst is het plan om alles te standaardiseren maar nu zijn er afspraken met trainers 
‘gegroeid’, vandaar dat Dimitri met alle trainers een persoonlijk gesprek is aangegaan. De 
nieuwe TC gaat zich ook bezig houden met de vergoedingen en zal bij de volgende ALV het 
beleid hierop presenteren.  

- Geert geeft aan dat er respect voor de ALV moet zijn, het moet niet kunnen dat mensen later 
komen of eerder weg gaan of tijdens de ALV gaan trainen. Bestuur had de trainingen kunnen 
aflasten maar uit vorige ervaringen blijkt dat er geen verschil in opkomst is. Het is eigen 
verantwoordelijkheid van leden om op de ALV te komen. Guido Klaassen vraagt of de ouders 
van mini’s ook uitgenodigd zijn. Bestuur geeft aan dat dat het geval is, maar dit is een punt 
van aandacht wegens lage opkomst van ouders.  

 
 
10.  Sluiting 
 
Om 22.42 uur sluit Berny de vergadering en dankt alle aanwezigen.  
 
 
 
 
 
 
___________________ 
Notulen opgemaakt door Marije Gerrits 

 


