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• Opening: Voorzitter Arjen Bosch heet iedereen welkom  

• Mededelingen en afmeldingen: Alida Doorten, Bert Rijnberg, Tally Roerink, Richard Oude 

Breuil hebben zich afgemeld. 

• Vaststellen notulen van de ALV van 29 september 2016: geen vragen over het verslag; 

notulen worden vastgesteld. 

• Jaarverslag technische commissie: De huidige TC bestaat uit Marijke Schepel, Marloes Vos, 

Cindy de Jonge, Durk Reitsma, Lambert Boer en Daan Hakkers. Het afgelopen seizoen was 

het meest succesvolle in de geschiedenis van Smash. Dames 1 promoveerde en prolongeerde 

de beker. Ook diverse andere teams zijn gepromoveerd. Voor seizoen 2017-2018 liggen de 

prioriteiten bij de nieuwe werkwijze van mini,-en jeugdtrainingen. Er is een nieuwe 

jeugdtrainer aangesteld in de persoon van Fokke Meijer. Er komt een nieuw traject voor het 

NOJK; deze zal eerder opgepakt worden. 

 Vraag Wietze Neef: als al vroeg bekend is wanneer het NOJK plaats vindt, dan ook tijdig op 

 zoek gaan naar scheidsrechters. 

• Jaarverslag recreanten: De vacature van voorzitter is nog niet ingevuld. Wel heeft Marjan 

Paping het wedstrijd secretariaat overgenomen van Gea Boerema. Norman Wiggers wordt 

de nieuwe contactpersoon, die namens de recreanten bij het breed overleg aanwezig zal zijn. 

Er zijn momenteel zo’n 48 recreanten actief. 

• Jaarverslag commissie buurtvolleybal: ook afgelopen jaar was er weer een goede deelname 

van teams en waren er voldoende vrijwilligers vanuit de vereniging. De nieuwe opzet van 

spelen op woensdag, donderdag en vrijdag en een eindfeest op vrijdag, bevalt goed. De 

activiteitencommissie regelt het afsluitende feest. 

 Vraag Hilco Evers: het einde van de wedstrijden is vaak onduidelijk. Misschien een ander 

 signaal? 

 Vraag Harm Haddering: Waarom vindt er bij de BVT geen kascontrole plaats? Het is voor de 

 club ook beter als alles keurig geregeld is en vastgelegd wordt. Het komt nog weleens voor 

 dat niet alle inleggelden worden voldaan. Dit kan door de reguliere kascommissie gebeuren, 

 ook al heeft de BVT een eigen penningmeester. 

• Jaarverslag commerciële commissie: De huidige commissie bestaat uit Henk Lier, Petra 

Zantinge, Dina Vriesema, Jan Koerts (vacant) en Be Kats (vacant). Het sponsorcontract met 

Verkeersschool Harms loopt binnenkort af, maar is er is een akkoord voor opnieuw 3 jaar. 

Binnenkort om de tafel met Picola Roma. De Rabo Clubkas-actie is weer geopend, dus 

allemaal stemmen! Zie jaarverslag voor alle inkomsten die de commerciële commissie het 

afgelopen seizoen heeft gegenereerd. Henk doet een oproep voor 2 nieuwe leden. 

 Inning gelden couponactie. Er zijn ongeveer 40 bedrijven uit het dorp die bonnen uitgeven in 

 het couponboekje. Deze sponsoren betalen voor deelname en daarmee levert dit een groot 

  bedrag voor de vereniging op. Smash laat deze boekjes drukken, de leden krijgen elk 2 

 boekjes die ze moeten verkopen. Dit geeft echter een hoop ‘gedoe’ voor de commissie. 
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 Boekjes die over zijn, dan wel geld wat niet terugkomt etc. Daarom doet de commissie een 

 voorstel om de inning van de couponboekjes te koppelen aan de contributie inning. 12 euro 

 per jaar per lid.  

 Vraag Be Kats: in het verleden is deze actie opgezet voor de senioren. De jeugd had de 

 narcissen actie. Dus is het niet raar om ook de jeugd te laten betalen voor de boekjes? Als 

 een verkapte contributieverhoging? 

 Vraag: geldt dat ook voor gezinnen met meerdere leden? 

 Arjen peilt wie tegen is. Toch wel veel vingers. Komen hier na de pauze op terug. 

• Jaarverslag wedstrijdzaken: De grootste uitdaging voor de commissie blijft de 

scheidsrechters en het opleiden van nieuwe scheidsrechters. Het probleem zit met name bij 

scheidsrechters voor de hogere teams. Er moet dus ook een doorgroei komen van club 

scheidsrechters die doorgroeien naar de NeVoBo. Verder is het beleid binnen Smash dat elk 

lid (senior) wat binnen de vereniging doet. Misschien dat dat nog nieuwe scheidsrechters 

oplevert. 

 Vraag: kan er aan het begin van het seizoen een bijeenkomst komen voor de scheidsrechters 

 over veranderingen van spelregels etc.? Bijv. dat Wietze als nestor optreedt voor de andere 

 scheidsrechters. Marijke geeft aan dat Tally en zij net iets dergelijks ook besproken hebben. 

 Vraag: kan er op de website misschien een link komen naar de NeVoBo over bijv. de 

 spelregels? 

 Vraag Cindy de Jonge: als een mini of een jeugdlid zich heeft aangemeld, wordt er ook direct 

 bondscontributie en een spelerskaart aangevraagd. Ook als er (nog) geen plek binnen de 

 teams is. Dit is dus niet altijd nodig. Hilda gaat hiernaar kijken. 

• Jaarverslag oudercommissie: Omdat Bert Rijnberg er niet is, doet Hilco Everts het verslag. De 

commissie bestaat uit ouders van mini’s en jeugdleden. Voorzitter is Bert Rijnberg, die ook in 

het bestuur zit. Hierdoor zijn de lijntjes kort. De oudercommissie is momenteel bezig met het 

opstellen van een organisatieschema: wie zit waarin en wie doet wat. Dit is een handig 

hulpmiddel om de communicatie te verbeteren. Ook worden er coachmappen gemaakt. 

Deze bevatten spelerskaarten, spelregels, wedstrijdformulieren etc. Voor de mini’s zijn ze 

reeds klaar. Ook onder de jeugdleden wordt gekeken wat ze voor de vereniging kunnen doen 

en dit wordt door de oudercommissie geïnventariseerd, bijv. jeugdleden die scheidsrechter 

willen worden. 

• Jaarverslag activiteitencommissie: de activiteitencommissie is sinds kort in het leven 

geroepen en bestaat momenteel uit 5 leden. Voorzitter is Hilco Everts. Er is nu 1 keer 

vergaderd, dus nog niet zoveel te melden. Wel allerlei plannen en goede ideeën. De 

activiteitencommissie gaat ook de organisatie van het de viering van het 50 jarig bestaan van 

Smash in 2018 op zich nemen. 

• Jaarverslag PR-commissie: Het bestuur is hoofdaangever voor de nieuwsbrief, die aan het 

begin van elke maand uitkomt. Maar de nieuwsbrief is in principe voor iedereen toegankelijk 

die iets te melden heeft. 

 Vraag Henk Lier: het zou prettig zijn als er een betere koppeling plaats vindt tussen facebook, 

 website, nieuwsbrief etc. De website is slecht bijgehouden en niet up-to-date (bijv.team 

 indelingen). Is het misschien een idee dat daar een oproep voor komt? Bestuur gaat hier 

 naar kijken en zal contact leggen met Xander Sinnige. 
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PAUZE 

Na de pauze komt Arjen terug op het voorstel van de commerciële commissie, inzake de coupon actie. 

De ALV is tegen het voorstel om de inning van de coupon actie te koppelen aan de contributie inning. 

Voorstel is nu om de contributie met 1 euro per maand per lid te verhogen; leden krijgen 2 boekjes 

voor eigen gebruik. Met een krappe meerderheid neemt de ALV dit voorstel aan. Er moet wel 

transparant naar de leden uitgedragen worden waarom deze verhoging plaats vindt. 

• Financieel jaarverslag: Penningmeester Hilda Teijema licht het financiële jaarverslag toe. De 

bondscontributie was te laag begroot. Het principe daar is dat inkomsten en uitgaven gelijk 

zijn en dat was nu niet het geval. Bovendien kwam er nog een factuur na. Arjen en Marijke 

zijn met de STK tot een oplossing gekomen; deze werd met terugwerkende kracht 

teruggedraaid tot 1 januari 2017 en hierdoor kreeg de vereniging 4000 euro retour. Er is nu 

een modelovereenkomst van de belastingdienst en IB47 formulieren. De trainers Rob, Jannes 

en Karlijn hebben hun inzet getoond door hieraan mee te werken. Alle overige posten bleven 

netjes binnen de begroting. De Poiesz-actie had afgelopen seizoen een mooie opbrengst. 

Deze zal in een jeugdfonds gestort worden. 

• Verslag kascommissie: Durk Reitsma en Rene Wolting hebben de boekhouding 

doorgenomen. Deze was zowel inzichtelijk als overzichtelijk. Geen speld tussen te krijgen. 

Zoals al eerder in de vergadering opgemerkt was er geen inzicht in de cijfers van de BVT, 

maar ook die heeft een positief resultaat. De kascommissie stelt voor om de penningmeester 

décharge te verlenen en het financiële jaarverslag vast te stellen. 

• Benoeming kascommissie: Durk Reitsma verlaat de kascommissie, Rene Wolting blijft nog 

een jaar. Mark Bruijnis treedt toe tot de kascommissie. 

• Begroting seizoen 2017-2018: Hilda: we gaan op dezelfde voet verder als afgelopen seizoen. 

Naar verwachting zal het ledenaantal stabiel blijven. Voor wat de bondscontributie betreft, 

zijn de inkomsten en uitgaven niet in evenwicht. Bovendien zijn er komend seizoen hogere 

kosten voor teamgelden, omdat er in hogere klassen gespeeld gaat worden. Hilda doet een 

voorstel voor het verhogen van de bondscontributie. De ALV stemt hiermee in. 

 In 2018 bestaat Smash 50 jaar. De balans laat per 30 juni 2017 een positief resultaat zien van 

 10.464 euro. Zoals afgesproken moet 8.000 euro daarvan reserve staan. De huidige ruimte is 

 daarmee 2500 euro. Er zal een reservering op de begroting komen van nog eens 2000 euro, 

 waarmee er in totaal 4500 euro beschikbaar komt voor Smash 50 jaar. 

• Bestuursverkiezing: De functie van voorzitter is vacant. Interimvoorzitter Arjen Bosch heeft 

aangegeven er nu echt te mee willen stoppen. Matthijs Duitshof heeft zich beschikbaar 

gesteld en heeft reeds enige keren met het bestuur mee vergaderd. Er zijn geen tegen 

kandidaten en Matthijs wordt benoemd tot de nieuwe voorzitter van Smash. Hij stelt zichzelf 

voor en neemt vanaf hier de vergadering over. De vergadering neemt afscheid van Arjen met 

een cadeau en filmpje gemaakt door Marijke. 

• 50 jarig bestaan Smash 2018: dit zal groots worden gevierd op 2 en 3 november 2018.  

Vrijdag 2 november is een avondprogramma, ook voor oud leden. Zaterdag zal er een 

dagprogramma zijn voor de huidige leden met vertier voor de jeugd en ’s avonds een feest. 

Er wordt bij de NeVoBo aangevraagd om niet te spelen dat weekend. Er wordt gekeken om 

d.m.v. een ludieke actie extra geld te genereren. De organisatie zal in handen zijn van de 
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activiteitencommissie. Hilco doet een oproep tot meerdere leden en een oproep voor 

fotomateriaal etc.  

• Rondvraag 

 Henk Lier: wie doet de aanmelding voor sportploeg van het jaar? Gezien de goede resultaten 

 van dames 1 van het afgelopen seizoen, komen ze daar zeker voor in aanmerking! Marijke 

 geeft aan dat het bestuur dat zal regelen. 

 Namens Heren 1: bedankje aan Smash! Voelen zich heel welkom binnen de vereniging en het 

 wordt op prijs gesteld dat er goed wordt meegedacht en meegewerkt. 

• Sluiting officiële gedeelte: Matthijs sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar 

komst. 

• Informele afronding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


