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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Volleybalvereniging 

“Smash-Beilen” 

26 september 2019 

Voorzitter Matthijs Duitshof heet alle aanwezigen welkom en opent de vergadering. 

1. Mededelingen en afmeldingen: Ria Heegen, Bé Kats, Anniek van Steinvoorn en Harjanne van 
Steinvoorn hebben zich afgemeld.  

2. Vaststellen notulen van de ALV van 27 september 2018: notulen worden goedgekeurd, geen op-
of aanmerkingen. 

3. Jaarverslag van de verschillende commissies: 
Technische commissie: Marijke: de TC blijft een enerverende commissie, vooral aan het eind en 
begin van het seizoen. Helaas was Marijke zelf afgelopen seizoen een poos uitgeschakeld, maar 
gelukkig werd dit goed opgepakt door Daan, Samuel, Romee en Cindy. Met name het vinden van 
goede trainers voor alle teams is een hele opgave!  
Recreanten: er is geen echte commissie meer. Marjan Paping regelt de wedstrijden. Zij speelt zelf 
ondertussen niet meer. Bestuur zal komend seizoen kijken hoe dit anders kan. 
Scheidsrechterzaken: Tally is gestopt, Marije en Lusan regelen dit nu. Er is een scheidsrechter 
tekort, vooral voor de teams die wat hoger spelen. Hier zijn wel enige aandachtspunten, ook 
omdat de overdracht niet helemaal vlekkeloos is verlopen. Daar bovenop komt dat de zaken bij de 
NeVoBo ook niet helemaal in orde waren. We zijn dit seizoen al met een achterstand begonnen; 
eigenlijk loop je direct achter de feiten aan. Wietze biedt aan om scheidsrechters te begeleiden, 
net als Arjan Bezoen. Blijft wel dat niet alles bij een paar mensen moet komen te liggen, maar dat 
het breder gedragen moet worden binnen de vereniging.  
Commercïele commissie: Henk: Helaas zijn we 2 sponsors kwijtgeraakt. Wel contact met 
mogelijk nieuwe sponsors, ook voor de mini’s. Vanaf 27 september kan er weer gestemd worden 
voor de Rabobank-clubkas actie (heeft nu een andere naam). Hier is ook flink wat geld mee op te 
halen voor de vereniging. Couponactie, narcissenactie, Poisz-actie, ook voor komend seizoenop de 
planning. Commissie uitgebreid met Lisa Wiersma, Ilse Poede en Mark Bruijnis. Verder bekijkt de 
commissie de mogelijkheid van een Club van 50 of 100. 
PR-commissie: Xander: nieuwe website, die wat toegankelijker is en ook de telefoon makkelijk te 
hanteren is. Oproep tot verslagen etc., dan blijft de site ook wat levendiger. De input kan beter! 
 Activiteiten-commissie:Hilco: we hebben een goed 50-jarig jubileum gevierd! De pubquiz in 
december was wederom een groot succes. Afgelopen seizoen voor het eerst een clubkamp 
georganiseerd voor de jeugd: dit werd goed ontvangen, dus ook voor komend seizoen al 
vastgelegd. Voor seizoen 2019-2020 weer flink wat activiteiten op de planning. Mochten er nog 
andere ideeën zijn: de commissie houdt zich aanbevolen. 
Buurt Volleybal Toernooi: Matthijs: afgelopen seizoen door allerlei omstandigheden niet 
doorgegaan. Volgend jaar wel weer proberen om dit doorgang te laten vinden. Matthijs heeft 
contact met Vitesse. Heren 3 heeft aangeboden om de BVT te ‘adopteren’ en de BVT met raad en 
daad bij te staan. 
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4. Financieel jaarverslag: Hilda: we hebben een mooi resultaat behaald afgelopen seizoen. Het 

resultaat was begroot op 375 euro,  maar is 1218 euro geworden. Bondscontributie binnen de 
begroting gebleven, dat is voorgaande jaren wel eens anders geweest. De narcissenactie was dit 
jaar een groot succes! De Rabobank-clubactie was wat aan de lage kant, maar dat hebben we als 
club zelf in de hand: dus allemaal stemmen! De zaalhuur is een grote kostenpost! Sinds 1 januari 
2019 is Smash ook btw-plichtig en dit is niet aftrekbaar. Helaas wel heel veel boetes opgelegd 
gekregen door de NeVoBo: met name door de scheidsrechters boetes (geen scheidsrechter, niet 
op tijd etc.). De viering van het 50-jarig jubileum bleef ruim binnen budget, waarvoor de 
complimenten aan de activiteiten-commissie! Het jeugdfonds bestaat uit de inbrengsten van de 
Poisz-actie. Afgelopen jaar was dit 950 euro. Hiervoor is o.a. het kamp voor de jeugd van betaald. 
Het Buurt Voleybal Toernooi ging afgelopen jaar niet door. De bankrekening van de BVT-
commissie is opgezegd, dit i.v.m. de kosten. Balans: eigen vermogen is afgenomen door de kosten 
van het 50-jarig bestaan. Sinds een aantal jaar hebben we afgesproken dat er minimaal 8000 
euro in kas moet zitten en daar voldoen we ruimschoots aan. 

5. Verslag kascommissie: de kascommissie is afwezig, Xander Sinnige neemt de honneurs waar en 
zegt dat alles weer goed gekeurd is en de commissie décharge verleent aan de penningmeester.  

6. Benoeming nieuwe kascommissie: Dion Eding blijft nog een jaar en Ilse Poede treedt toe. 
7. Bestuurswisseling 

Bert Rijnberg neemt afscheid van het bestuur: Bert is via de oudercommissie in het bestuur 
gekomen. Het afgelopen seizoen werd de oudercommissie steeds minder aangesproken door 
ouders en leden. Deze weten steeds beter de weg te vinden naar de TC. De oudercommissie zal 
dan ook opgaan in de TC. Het bestuur draagt Daan Hakkers voor als nieuw bestuurslid. De ALV 
heeft geen bezwaar en stemt hiermee in. Matthijs heet Daan van harte welkom en Daan stelt zich 
voor. 

8. Begroting seizoen 2019-2020: 
Hilda: het ledenaantal is afgenomen; dit is wel een bron van zorg, want wel de grootste 
inkomsten van de vereniging. Minder leden betekent ook minder subsidie van de gemeente. Ook 
2 sponsoren hebben opgezegd. Verder weinig aanpassingen en verwachte andere kosten dan 
voorgaand seizoen. 

9. Contributie vaststellen  
Hilda stelt voor dat de bondscontributie eerst afgeschreven wordt en daarna de gewone 

contributie. Dit omdat er vlak na de vakantie nog vaak mutaties plaats vinden, die van invloed 
zijn op de bondscontributie. Voor de leden heeft dit verder geen consequenties. De contributie zal 
komend seizoen niet worden verhoogd. 

 
PAUZE 

 

10. AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) (concept zie website): Verplicht sinds vorig 
jaar voor verenigingen en bedrijven. Matthijs licht het concept voor de AVG toe. Ledenlijst is 
ondertussen herzien zodat gemakkelijker contactgegevens zijn te delen. Deze kunnen dan 
aangepast worden: welke gegevens worden door wie gebruikt en wat is daar voor nodig. Dus bijv. 
een opsplitsing in alleen jeugdleden, of mini’s. Alle personen die toegang krijgen tot zo’n lijst 
zullen een eenvoudige geheimhoudingsverklaring moeten tekenen. Daarnaast nog wat speciale 
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aandacht voor website en sociale media: bijv. wel foto’s, maar terughoudendheid hierin. Dit zal 
dan wat centraler geregeld moeten worden, bijv. via de pr-commissie. De AVG zal ook onderdeel 
moeten worden van het Huishoudelijk reglement. Dat is ook een aandachtspunt voor komend 
seizoen: het updaten van het Huishoudelijk Regelement. De ALV heeft geen op, en aanmerkingen, 
dus het concept kan nu officieel gemaakt worden en zal op de website geplaatst worden.  

11. Boetes NeVoBo: komend seizoen zullen ook de teams die een boete opgelegd worden, ingelicht 
worden. Hopelijk zullen hierdoor de boetes lager worden. Er zijn nu eenmaal heel veel regels die 
niet bekend zijn. Dus de boetes melden bij de aanvoerder. 

12. Plannen komend seizoen: Website beheer: Huishoudelijk Regelement bijwerken. Smash Actief: 
ieder lid binnen de vereniging ‘moet’ wat voor de vereniging doen. Er komt nu teveel op dezelfde 
mensen neer. Iedereen heeft zijn eigen stukje verantwoordelijkheid. Marijke geeft nog even aan 
dat dat niet echt voor de aanwezigen op de ALV geldt: die zijn betrokken. Er is een commissie 
opgesteld o.l.v. Erik Scholten, in eerste instantie eerst voor de senioren. Samen met de 
aanvoerders, zodat in een team ook mensen aangesproken kunnen worden als er verzaakt wordt. 
Samen met de commissies: er zijn ondertussen al stappen in de goede richting gezet doordat er al 
veel leden naar voren zijn gekomen die in verschillende commissies hun bijdrage zullen leveren. 
Hierna zullen ook de jeugdleden hier bij betrokken worden. Wat betreft de ouderparticipatie zit 
het wel goed binnen Smash. 

13. Rondvraag: Arjen merkt op dat er een aanvoerders brochure is die misschien even wat bijgewerkt 
moet worden. Verder vraagt hij of het nodig is dat er bij heren 3 tellers ingepland worden.  
Hilco: zijn de ballen er al? Marijke: Er zijn nieuwe ballen besteld. Daarvoor moet er eerst een 
goede oplossing komen voor het opruimen van de ballen. Wie wordt daarvoor verantwoordelijk? 
Daar wordt nog weleens slordig mee om gesprongen.   
Sander: hoe weet je welke tas bij je team hoort? Er hangt een label aan elke tas. 
Arjen: er zijn opstellingsbriefjes nodig, want de beginopstelling moet genoteerd worden. VOG? Zit 
nog in de pijpleiding. 
Akkelien: namens de dames recreanten die trainen in de CSG: de omstandigheden daar zijn niet 
erg hygiënisch. Te weinig douches open. Aangezien er voor betaald wordt, mogen we toch ook 
verwachten dat de omstandigheden oke zijn. Bestuur zal dit opnemen. Ook spelers te kort, dus 
een oproep voor nieuwe leden.  
Henk: oude ballen laten tekenen door Laura Dijkema en dan verkopen, dan levert het de 
vereniging ook nog op. 

14. Sluiting officiële gedeelte: Matthijs sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis. 
15. Informele afronding 

 
 


