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Verslag van de digitale Algemene Ledenvergadering  

van Volleybalvereniging SMASH-BEILEN 

19 november 2020 

Aanwezig: Matthijs Duitshof, Hilda Teijema, Wietze Neef, Arjan Bezoen, Sander Bezoen, Ilse 

Poede, Be Kats, Marijke Schepel, Bert Rijnberg, Mark Bruijnis, Marjan Paping, Erika Fidom  

Afwezig met kennisgeving: Daan Hakkers, Arjan Timmerman, Arjen Bosch 

1. Opening en vaststellen agenda: Matthijs opent de digitale vergadering en legt e.e.a. uit. 

2. Mededelingen. Afmeldingen van Daan, Arjan en Arjen Bosch 

3. Vaststellen notulen van de ALV van 26 september 2019: Marjan Paping: er staat dat er naar 

de recreanten commissie gekeken gaat worden, maar zij heeft daar niks van gehoord? 

Marjan regelt de wedstrijdschema’s, ook al volleybalt ze zelf niet meer (is overigens geen 

probleem voor haar). Volgens Marijke moet daar toch iemand binnen de vereniging voor 

gevonden worden. Verder geen op, of aanmerkingen op het verslag. 

4. Jaarverslag en terugblik seizoen 2019-2020: bijzonder afgelopen seizoen gehad door Corona. 

Daarom geen volledig jaarverslag. Marijke(TC): we wachten op het moment dat de NeVoBo 

weer een seintje geeft dat we weer kunnen trainen. Jeugd traint nog wel. De gemeente heeft 

goed mee gewerkt afgelopen seizoen; we hebben minder zaalhuur hoeven te betalen. Voor 

dames 1 heeft het gunstig uitgepakt dat ze in de promotieklasse konden blijven spelen. Het 

blijft nu wel lastig hoe we de leden binding laten houden met de vereniging. Nieuwe ballen 

aangeschaft. Mark (commerciële commissie): sponsoren hebben ook financiële klappen 

gehad en er zijn wat contracten doorgeschoven. Verder liepen er veel sponsorcontracten af.  

Het blijft moeilijk om sponsoren nu binnenboord te krijgen. Want wat kunnen we nu aan hen 

bieden in deze Coronatijd. Het bonnenboekje bleek afgelopen seizoen meer geld te kosten 

aan drukkosten, dan dat het wat opleverde. Dus dit seizoen wordt het een digitaal boekje. Er 

zit nog geld in het Hummelfonds van Combisport. Verder is de vraag binnen de commissie van 

wie de sponsorborden in de Drenthehal zijn? Zijn nl. ook niet van andere verenigingen. 

Niemand aanwezig van de PR commissie: maar de nieuwsbrief loopt verder prima. BVT niet 

doorgegaan. Activiteitencommissie: heeft afgelopen seizoen al met al 3 activiteiten kunnen 

organiseren, daarna lag het stil. 

5. Financieel jaarverslag (incl. bevestiging aangepaste contributie): Hilda: uiteindelijk is het een  

beter jaar geworden dan begroot. We hadden natuurlijk liever gehad dat er gewoon 

gevolleybald had kunnen worden, maar er is nu een positief saldo.  Trainers hebben afgezien 

van hun vergoeding en de zaalhuur is enorm meegevallen. Daarom konden we het laatste 

kwartaal van afgelopen seizoen de contributie halveren en hebben we voor dit nieuwe 

seizoen nieuwe ballen aangeschaft. Er zijn geen vragen over het financiële jaarverslag. 

6. Verslag kascommissie: Dion Eding en Ilse Poede hebben het jaarverslag bekeken en geen 

gekkigheden geconstateerd. Daarom wordt er décharge verleend aan de penningmeester. 

Matthijs bedankt Hilda.  
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7. Benoeming nieuwe kascommissie: Dion Eding heeft er twee jaar opzitten en verlaat de 

kascommissie. Ilse Poede blijft nog een jaar en Bé Kats treedt toe. 

8. Bestuurswisselingen 

- Voorzitter Matthijs Duitshof is aftredend en niet herkiesbaar; Matthijs legt uit 

waarom hij de voorzittershamer neerlegt. Hij is nl. verhuisd naar Assen.  

- Het bestuur draagt Arjan Timmerman voor als nieuwe voorzitter: zijn daar bezwaren 

tegen in de vergadering? Geen bezwaren, dus Arjan treedt toe tot het bestuur. 

9. Begroting seizoen 2020-2021: Hilda: een paar jaar geleden zat Smash in wat zwaar financieel 

weer. Daarop heeft de vereniging gezegd dat we een minimaal reserve moeten hebben van 

8ooo euro. Ondertussen staat dit op 20.000 euro. De NeVoBo is achter de schermen aan het 

uitzoeken of zij de verenigingen tegemoet kunnen komen, aangezien er momenteel geen 

wedstrijden gespeeld worden. Er zijn dus ook geen scheidsrechters-kosten. We zijn uitgegaan 

van het zwaarste scenario qua kosten, wat betreft de zaalhuur, bondscontributie en 

sponsoring. Dat kunnen we dragen, maar het zal waarschijnlijk zo’n vaart niet lopen. Dit 

kunnen we natuurlijk niet meerdere jaren opvangen, maar we willen geen 

contributieverhoging vragen in deze tijd. We hebben bovendien ook te maken met terugloop 

in leden. Dat moet uiteindelijk wel weer aangevuld natuurlijk.  

10. Contributie vaststellen (jaarlijks) 

- Het bestuur stelt voor om de contributie niet te verhogen: voor komend jaar niet 

verhogen, maar komend seizoen kunnen wij daar waarschijnlijk niet aan ontkomen. Mark 

vraagt of we de contributie blijven innen als Corona langer blijft duren? Daar zullen we 

net als vorig seizoen naar blijven kijken. Want het moet niet een reden zijn dat leden 

daarom op gaan zeggen. Marijke geeft aan dat er binnen Beilen (nog) geen verenigingen 

zijn die contributie terug storten, of stop zetten. Misschien wel goed om aan de leden te 

laten weten dat we daar steeds naar kijken, om onrust te voorkomen.  

- Marjan vraagt waarom we de contributie niet indexeren? Dat mag op basis van de CBS, 

zonder toestemming van de ALV. En is het misschien een gebaar naar de leden om aan te 

geven dat ze er zelf voor kunnen kiezen om wel of niet contributie te betalen? 

11. Rondvraag: Bert: dames 3 heeft niet al te beste shirts, dus misschien kan het Hummelfonds 

daarvoor gebruikt worden? Mark geeft aan dat het de aandacht heeft, maar de commerciële 

commissie is nog op zoek naar een shirtsponsor. Mocht dit niet lukken, dan komen er 

‘gewoon’ shirts zonder sponsor. Er zijn regels waar we ons als vereniging aan moeten houden 

qua sponsoring. 

12. Afsluiting: Matthijs sluit de digitale vergadering en bedankt een ieder voor zijn/haar bijdrage 

en aandacht.  

 

 


