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Aanwezigen: 
Camillus op het Veld, Milko Buter, Martijn van Henten, Jeri Nijland, Dirk Doets, Charlotte de Graaf, Mario 
Strihavka, Suzanne Buter, Paul Römer, Erik van den Berg, Daan Versteeg, Fokko Bosker, Fanny Smit, Leo-
Geert van den Berg, René Vennik. 
 
Afwezig met melding: 
Lucas Mur, Heleen Bentvelzen, Johan Hidding 
 
 
Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet de betrokken groep, en in het bijzonder oud-voorzitter Erik 
van den Berg en erelid Fokko Bosker, welkom. 
 
Ingekomen stukken en mededelingen 
Er is een verklaring van de kascommissie binnengekomen, die we meenemen bij de financiën. 
 
Vaststelling agenda 
De agenda wordt aangenomen, nadat de voorzitter heeft toegelicht dat de verkiezing van bestuursleden 
aan het begin van de vergadering zal worden behandeld. Hier is geen bezwaar tegen.  
 
Verkiezing bestuursleden 
Milko moet opnieuw gekozen worden, Camillus treedt af als voorzitter. Camillus licht toe dat er 
meerdere gesprekken zijn gevoerd, o.a. met Leo-Geert en met Daan Versteeg. We zijn verheugd dat 
Daan heeft aangegeven zich in te willen gaan zetten en iets bij te dragen aan de vereniging. Daarin is een 
enthousiast opvolger van Camillus gevonden. Een voorstel van geleidelijke overdracht wordt door 
Camillus toegelicht: Camillus treedt halverwege het seizoen af, zorgt voor goed inwerken van Daan. 
Laatstgenoemde licht kort toe wat hem heeft gedreven. Daan wordt door de ALV gekozen. Eveneens 
wordt Milko voor 2 jaar herkozen. Milko bedankt Leo-Geert voor het meedenken en meehelpen in de 
zoektocht naar een robuuste toekomst van de vereniging. 
 
Notulen van de ALV 2018 
Er zijn geen opmerkingen op de notulen van de ALV van 2018, de notulen worden goedgekeurd. 
 
Jaarverslag 
Camillus geeft een beknopte toelichting op het jaarverslag. Hij bedankt Heleen Bentvelzen voor haar 
inzet bij de ledenadministratie, zij wordt nog op gepaste wijze op een ander moment bedankt. Ook 
worden Jeri en Charlotte bedankt voor hun inzet het afgelopen jaar in de Technische Commissie. Jeri zal 
haar taken overdragen aan (een) nader te benoemen vrijwilliger(s).  
Charlotte licht toe hoe afgelopen jaar is verlopen. We hebben als vereniging meer ingezet op het 
vergroten van de betrokkenheid. Dit hebben we gedaan door in te zetten op evenementen en clinics. 
Door het gebrek aan vrijwilligers zijn extra evenementen helaas achterwege gebleven. 
Er is een start gemaakt met de jonge-welpentrainingen. Daar zijn we trots op.  



 

Er is een inhaalslag gepleegd op de opleidingen voor scheidsrechters. Deze BS2-scheidsrechterscursus 
heeft veel werk voor de leden en de vrijwilligers opgeleverd, daarnaast is het wel goed dat er extra stof 
en uitleg en begeleiding is.  
De trainers/coaches-clinic is erg goed bevallen. Dit wordt volgend seizoen voortgezet. 
 
Vrijwilligers 
Ook afgelopen seizoen heeft de vrijwilligersborg enigszins effect gehad, maar hebben we nog steeds een 
tekort aan vrijwilligers. Camillus maakt zich zorgen over o.a. Charlotte en Milko: zij nemen teveel taken 
op zich om vereniging draaiende te houden. Er liggen teveel taken bij te weinig mensen. 
Volgend seizoen gaan we verplichten dat ieder team (minimaal) een zaalwacht afvaardigt. 
Verzocht wordt om ouders aan het begin van het seizoen te betrekken bij de regels en bij het fluiten. 
Dirk zet zijn vraagtekens bij het achterwege blijven van onderlinge communicatie tussen en in 
vrijwilligersgroepen (bijv. tussen trainers/coaches, scheidsrechters, zaalwachten). Enthousiasmeren is 
belangrijk!  
 
Financiën 
Penningmeester Johan Hidding is afwezig. Camillus en Milko geven een beknopte toelichting op de 
financiën, lid van de kascommissie Fanny Smit gaat meer de diepte in. 
Er zijn veel vragen over verdeling in contributie. Het verschil tussen U10 en U12 zal anders moeten, dit 
ligt aan aantal keer trainen. Men is het eens dat de stap in verhoging te groot is, de contributie is in 
vergelijking met andere clubs nu ook hoger. Risico wordt genoemd dat veel opzeggingen volgen. 
Leo-Geert wil graag inzicht in de gegevens die ten grondslag liggen aan deze cijfers: met welke data en 
met welke criteria en uitgangspunten is gerekend? Verzocht wordt om een dashboard om 
ontwikkelingen in afgelopen jaren inzichtelijk te hebben (bijv. ontwikkeling aantal en type leden, 
vrijwilligers, etc.). 
Aan penningmeester zal worden gevraagd met een andere voorstel te komen: er zal gevraagd worden 
contributie getrapt in te voeren. Er lijkt te zijn gerekend met veel buffer op buffer op buffer. Bijvoorbeeld 
bij berekening zaalhuur. Opnieuw scherp kijken naar verdeling aantallen en kosten. Waar liggen de 
risico’s?  
Voorstel Camillus om de begroting te herzien. Hiervoor is een nieuwe ALV nodig: over 3 weken wordt 
weer een ALV uitgeschreven. Uitgezocht wordt hoe het met stemrecht zit. 
De begroting van vorig jaar wordt akkoord bevonden. 
 
Verkiezing kascommissie 
Fanny Smit en Jonatan van Dijk blijven zitting hebben in de kascommissie. 
 
Rondvraag 
Gevraagd wordt of er subsidies vanuit gemeente worden gegeven. Bij Shooters wordt bijvoorbeeld 
bijgedragen voor welpentraining. Wordt uitgezocht. 
 
 
 
 
Camillus sluit de vergadering om 13.29 uur. 
 
 


