Algemene Ledenvergadering VVC-Vught
Datum | tijd 11/19/2015 8:00 PM | Notulen door Paul van Veen

Aanwezig
Ben Brands, Marc Vissers, Gerald Bong, Paul van Veen, Lotte van der Ven, Eva Boon, Deidre van Atteveld, Job
Dievelaar, Eline Bong, Annelies Mier, Hanne van Aart, Dana Saenen, Martijn Kouwe, Pim van Zanten, Maarten
Jansing, Gerben Elissen, Robin van Gemert, Dennis van Leeuwen, Yorick van Eijndhoven, Erik Wouters, Aron
Collard, Willem Jansen, Richard van der Ven, Ans Dankers, Margot van Bragt, Marion Kradolfer, Leon Kapteijns,
Bert Maas, Martijn Kuppens, Danny Marijn, Thijs Pullens, Lieke van Son, Sanne Ketelaars, Dave Vorstenbosch, Gian
van Doorn, Gijs van Heijster, Pam Venrooij, Tessa Kapteijns (38 aanwezigen).

1. Opening
De voorzitter, Ben Brands, opent de vergadering om 20:06. Ben bedankt Anneke Verhoef voor haar jarenlange inzet
voor het bestuur en als wedstrijdsecretaris. Anneke ontvangt een bos bloemen en een applaus van de aanwezigen.

2. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt zonder wijzigingen door de voorzitter vastgesteld.

3. Notulen van de vorige algemene ledenvergadering
De notulen van de algemene ledenvergadering van 6 november 2014 worden zonder wijzigingen vastgesteld.

4. Jaarverslag 2014/2015
De vergadering heeft kennisgenomen van het jaarverslag 2014/2015.
Hanne van Aart: Is het bestuur tevreden hoe de nieuwe TC (Technische Commissie) functioneert?
Voorzitter: Ja. Het was ongemakkelijk om bij de teams langs te gaan om leden voor de TC te “eisen”. In de oude
situatie was met een driekoppige TC het draagvlak onder de leden te klein en de overbelasting voor de TC leden te
groot. Met een grotere samenstelling zijn deze beide problemen opgelost.
Richard van der Ven: Op de vorige ALV is er afgesproken dat de openstaande vacatures zouden worden
rondgestuurd. Volgens mij is dat niet gebeurd.
Voorzitter: Dat is wel degelijk via email gebeurd. De TC is, zoals net besproken, goed bezet. De Jeugdcommissie
heeft nieuwe leden, maar kan nog wel uitbreiding gebruiken. De Jeugdkampcommissie en de Feestcommissie zijn
weer gevuld en actief. Het bestuur is nog wel op zoek naar nieuwe leden. Daarnaast is de sponsorcommissie ook
praktisch leeggelopen. Het bestuur zal de openstaande vacatures op de website publiceren.
Richard van der Ven: Graag zou ik de nieuwe TC ook op de website zichtbaar hebben.
Voorzitter: Daar zullen we zorg voor dragen.

Hanne van Aart: Het bestuur heeft zich vooral bezig gehouden met lopende zaken. Waren er ook geplande acties
voor het bestuur?
Voorzitter: Jazeker. Het bestuur wilde graag de samenstelling van de TC versterken, dat is gelukt. Een ander
voornemen was om de relatie met de gemeente Vugt te verbeteren en dat is ook geslaagd. Er is flink wat extra
subsidie verworven en we hebben meegepraat over het nieuwe accommodatiebeleid.
Hanne van Aart: Zijn er ook zaken die je niet hebt behaald?
Voorzitter: Helaas wel. We hadden graag het bestuur willen uitbreiden en aanvullen en daar zijn we niet ingeslaagd.
Daarnaast is er nog geen nieuw beleidsplan voor de vereniging opgesteld.
Hanne van Aart: Het lijkt er op dat er te weinig vrijwilligers zijn en de vrijwilligers die actief zijn hebben een zware
last op hun schouders. Het is misschien verstandig om te werken aan een vrijwilligersbeleid.
Voorzitter: Een goede opmerkingen, dit wordt genoteerd.
Ans Dankers: Hanne, heb je ideeën hoe we dit kunnen vormgeven?
Hanne van Aart: Je moet werken aan een structurele oplossing. Hier wil ik wel over meedenken.
De voorzitter dankt de secretaris, Paul van Veen, voor het samenstellen van het jaarverslag.

5. Jaarrekening 2014/2015
De penningmeester, Marc Vissers, presenteert de jaarrekening 2014/2015. De vereniging draait nog steeds een
structureel verlies. De zaalhuur is een grote kosten post als ook Dames 1. We zijn nog wel gezond, omdat we nog
reserves hebben waar we uit kunnen putten. Voor de lange termijn zijn de reserves niet toereikend en in overleg
met de Gemeente Vught krijgen we een eenmalige subsidie van 17.000 euro. De gemeente heeft wel verzocht om zo
snel mogelijk de vereniging niet meer verliesdraaiend te krijgen. De Gemeente vindt namelijk VVC wel belangrijk
voor de gemeenschap.
Job Dievelaar: Wanneer maken we geen verlies meer?
Penningmeester: De begroting voor dit seizoen laat zien dat we nog maar op een klein verlies zitten, dus de nul
zullen we hopelijk in het seizoen 2016/2017 halen.
Bert Maas: Wat betekenen de betalingsverschillen?
Penningmeester: Dat zijn rekeningen die op het moment van de afsluiting van het boekjaar op 1 juli 2015 nog betaald
moesten worden. Deze rekeningen zijn inmiddels allemaal voldaan.
Marc laat weten dat de kascommissie de boeken heeft gecontroleerd.

6. Verslag kascommissie
De kascommissie bestaat uit Erik Wouters en Martijn Kuppens. Erik neemt namens de kascommissie het woord. De
boeken van VVC gecontroleerd en complimenteert de penningmeester met het werk wat hij heeft verzet. De
financiële verantwoording was in orde. Er zijn wel wat boekhoudkundige fouten herstelt. De vereniging maakt een
verlies van 6100 euro. Dit verlies komt voort uit de ambitie om het damesvolleybal op het hoogste niveau in de
regio te houden. De kosten voor het team Dames 1 zijn hoger dan de baten. De kascommissie stelt de ALV op de
hoogte dat de trainersvergoedingen buitenproportioneel zijn en fiscaal niet toelaatbaar. De kascommissie geeft
hiervoor een reprimande aan het bestuur. Het bestuur ontvangt wel de complimenten voor het laten varen van de
hoge ambities voor het damesvolleybal om zo te bouwen aan een sociale vereniging. De kascommissie stelt de
ledenvergadering voor het bestuur decharge te verlenen over het seizoen 2014/2015.
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7. Decharge bestuur 2013/2014
De voorzitter neemt de woorden van de Kascommissie ter harte en zal de hoogte van de trainersvergoedingen met
de TC bespreken.
Hanne van Aart: Is de buitenproportionele hoogte van de trainersvergoeding alleen van toepassing op de trainers
van Dames 1?
Erik Wouters: Inderdaad bij de trainers van Dames 1, maar ook bij andere trainers.
Richard van der Ven: De meeste trainers geven toch training voor niets?
Erik Wouters: Het gaat om drie specifieke trainers.
Gerben Elissen: Wat houdt het statement van de Kascommissie nu precies in?
Voorzitter: Het bestuur moet voor dit en komende seizoen beter op de hoogte van de trainingsvergoedingen letten
en daar op de volgende ALV nog een keer op terug komen.
De ledenvergadering verleent het bestuur decharge over het seizoen 2014/2015 zonder tegenstem.

8. Installatie nieuwe kascommissie
De voorzitter bedankt de Kascommissie voor haar inspanningen.
Erik Wouters neemt afscheid als lid en Martijn Kuppens blijft nog een seizoen aan. Thijs Pullens neemt de plaats
van Erik over. De ledenvergadering stemt daar zonder tegenstem mee in.

9. Afscheid bestuursleden
De vergadering neemt afscheid van Leo Ketelaars en Ton van Leeuwen als bestuursleden. De voorzitter geeft aan
dat Leo vooral belangrijk was in de relatie met de Gemeente. Ton was een manusje van alles en heeft de rol van
voorzitter ad interim, penningmeester ad interim en notulist gehad en vooral een hoop klussen voltooid. Beide
heren worden met een applaus bedankt. Omdat ze beiden niet aanwezig zijn, zal de voorzitter de bos bloemen bij ze
langs brengen.

10. Nieuw bestuurslid
De voorzitter stelt Gerald Bong voor als aspirant bestuurslid. Gerald stelt zich voor: Hij is 38 jaar en speelt
badminton. Hij is 6 jaar voorzitter geweest van BC Reeshof in Tilburg. Hij werkt als manager van een grote afdeling
bij een Franse onderneming. Zijn twee dochters spelen allebei bij VVC.
De ledenvergadering stemt zonder tegenstem in met het aanstellen van Gerald Bong als nieuw bestuurslid.
Richard van der Ven: Welke functie krijgt Gerald?
Voorzitter: Gerald zal starten als algemeen bestuurslid en meelopen met de voorzitter en de secretaris. Voor de
volgende Algemene Ledenvergadering zal duidelijk zijn welke functie Gerald officieel zal bekleden.

11. Begroting 2015/2016
De penningmeester presenteert de begroting voor het lopende seizoen 2015/2016. De vereniging komt uit op een
klein minnetje. De inkomsten uit sponsering zijn een stuk lager, omdat veel sponsorcontracten aflopen. Een aantal
sponsoren hebben aangegeven wegens hun eigen verslechterde situatie niet te kunnen verlengen. De contributie
hoeft niet verhoogd te worden. De eenmalige subsidie van de Gemeente Vugt van 17000 euro is nog niet
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meegenomen. De Grote Club Actie is belangrijk voor de inkomsten en de penningmeester wijst de aanwezigen er
op dat de loten tot maandag verkocht kunnen worden.
Hanne van Aart: Wat valt er onder diverse kosten?
Penningmeester: Kosten voor het scholentoernooi, beachtoernooi etcetera.
Hanne van Aart: Wordt de wedstrijdkleding betaald uit de liquide middelen?
Penningmeester: Leden betalen 10 euro per seizoen voor de wedstrijdkleding. De middelen worden gereserveerd
dus.
Hanne van Aart: Wat zijn kosten voor abonnementen?
Penningmeester: Dat zijn voornamelijk de kosten voor Sportlink. In Sportlink wordt de ledenadministratie en de
financiële administratie bijgehouden.
Job Dievelaar: Op de vorige ALV heb ik het bestuur gewezen op Sportclicks. Is daar iets meegedaan?
Penningmeester: Samen met Marco Ketelaars heb ik hier naar gekeken. Maar bij nader onderzoek bleek dat de kosten
hoger lagen dan de baten.
Bert Maas: De trainerskosten zijn net zo hoog als vorig seizoen. Hoe zit dat?
Penningmeester: De TC krijgt een jaarlijks budget van 16000 euro. Voor dit seizoen zitten ze op een kostenpost voor
trainersvergoedingen van 14000 euro.
Voorzitter: De TC heeft eigen beheer over dat budget en ze mogen zelf bepalen waar ze het aan uitgeven.
De begroting wordt door de ledenvergadering zonder tegenstem goedgekeurd.

12. Rondvraag
Bert Maas: Is niet binnenkort het 50 jarig bestaan van VVC?
Voorzitter: Dat is in mei 2018. De organisatie van deze viering is een nieuwe opdracht voor het bestuur. Er is al wel
binnen het bestuur over gesproken, maar de aandacht lag eerst bij het gezond maken van de vereniging.
Job Dievelaar: De activiteitencommissie wil 16 januari een VVC Gala organiseren. De vraag is of we dat in de
Martinihal houden of elders. En is er animo voor een dergelijke activiteit?
Thijs Pullens: Als je extern gaat, dan kan je geen minderjarige meenemen.
De ledenvergadering geeft aan enthousiast te zijn voor een VVC Gala op een externe locatie.

13. Sluting
De voorzitter sluit de vergadering om 21:02 na iedereen bedankt te hebben voor de aanwezigheid.

Pagina 4

