Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleent.
Op- of aanmerkingen mailen naar secretariaat@devoko.nl
Datum: 02-12-2015.

Verslag algemene vergadering 01-12-2015
Aanwezig: 32 personen (4 minder dan de voorgaande algemene vergadering).
Afmeldingen: 24 personen hadden de moeite genomen zich netjes af te melden.
Punt 1: Opening
Om 19:45 uur opent Vincent Blokhuis, als voorzitter (vz), de vergadering om deze direct weer te sluiten
omdat er te weinig stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Om 20:00 uur wordt de vergadering heropend.
Besluiten kunnen nu met meerderheid van stemmen worden genomen. Vz dankt de aanwezige leden die
wel de moeite hebben genomen om deze algemene vergadering te bezoeken.
Punt 2: Mededelingen
De agendapunten 4 (financieel verslag) en 5 (verslagen commissies) worden gewisseld om de
financiën deze keer meer aandacht vergen.
Punt 3: Vaststellen notulen AV 28-10-2014
Notulen waren te vinden op de website. Vz. vraagt leden of er op/aanmerkingen zijn op de notulen. Zijn er
niet dus notulen zijn vastgesteld bij deze.
Punt 4 (was 5) Verslagen Commissies
Tijdens de vergadering werd door de Vz. van elke commissie (of zijn of haar vervanger) een toelichting
gegeven over het afgelopen seizoen en een vooruitblik op het lopende seizoen. Een volledig overzicht kan
bij de secretaris opgevraagd worden. Hieronder enkele opmerkingen:
 Door Martijn (Wedstrijd Commissie) werd een oproep gedaan voor extra scheidsrechters. Naar
verwachting is er volgend seizoen een tekort aan scheidsrechters. Hij dankte speciaal de
aanvoerders/sters voor de prettige medewerking in het afgelopen seizoen.
 Er worden dan ook nog personen gezocht voor de wedstrijdleiding. Enkele vragen vanuit de zaal door
aanwezige ouders werden door Martijn naar tevredenheid beantwoord.
 Manon Steggink en Albert Brookhuis stoppen aan het eind van dit seizoen met hun werkzaamheden
voor de TC.
 Opmerkelijk was verder dat na 6 (!) seizoenen afscheid is genomen van DS 1 trainer Marcel Veneklaas.
 Dit seizoen gaat de TC bezig met een (nieuw) beleidsplan.
 Mark Blokhuis deed een oproep voor meer ondersteuning bij de organisatie van het beachtoernooi
begin juli.
 De SponsorCommissie was niet aanwezig. Door de secretaris is ook geen verslag ontvangen.
 Het ledenbestand is met 5% afgenomen tot 384 leden. Reden hiervoor was de afmelding van 2
complete teams: HS1 en DS4.
 De PublicatieCommissie verzoekt de leden hen informatie te sturen die men graag gepubliceerd wil
zien.
 De MaterialenCommissie pleit voor invoering van een boete systeem.
 Namens de VrijwilligersCommissie geeft Silvie Benerink aan dat er 2 nieuwe leden (Rosan Pikkemaat en
Richelle Weenders zijn toegevoegd aan deze commissie.
ikwilvanmijnautoaf.nl/DeVoKo | verslag AV 28-10-2014

Pagina - 1 -

Punt 5A (was 4A) Financieel jaarverslag seizoen 2014/2015 en begroting seizoen 2015/2016
Financieel jaarverslag:
De cijfers worden door Thed Rijnders doorgenomen. Het exploitatieresultaat kent een groot tekort ( €
8030,11) Het eigen vermogen is hierdoor met plm. 36% afgenomen! De inkomsten zijn plm. € 4.000,- meer
dan begroot, echter de uitgaven ruim € 11.000,Hoofdoorzaken bij de uitgaven zijn de zaalhuur (€ 7.200,-, de bijdrage aan de Nevobo. (+ € 4.000,- mede
door de inschrijving van DS1 in de Topdivisie) en de reiskosten voor DS1
Begroting 2015/2016:

De penningmeester is er niet in geslaagd om, gezien de vele wensen, de begroting sluitend te
krijgen. Er is een tekort van € 11.460,Gezien het exploitatieresultaat en het begrotingstekort wordt besloten om dit agendapunt aan te houden
en een Financiële Commissie op te richten. In deze commissie worden Gé Bekker, Peter Sanders, Rob
Blokhuis en Thed Rijnders benoemd. Zij zullen samen met de overige commissies in januari 2016 een
sluitende begroting zien te realiseren. Vanaf dit moment worden in ieder geval de uitgaven bevroren.
Voor dit seizoen dient in ieder geval gerealiseerd te worden:

- Verhoging opbrengst contributie met € 1.500,- Verhoging opbrengsten sponsoring met € 2.000,- Verhoging opbrengst activiteiten met € 1.000,- Verlaging uitgaven zaalhuur met € 3.500,- Verlaging uitgaven trainers met € 1.500,- Verlaging uitgaven jeugdafdeling met € 1.500,De penningmeester geeft aan dat hij heeft vastgesteld dat er veel enthousiaste mensen bij de
vereniging bezig zijn, echter dat het ontbreekt aan samenhang.
De voorzitter merkt op dat de financiën geen rooskleurig beeld scheppen en dat er veel werk aan
de winkel is.
Punt 5B (was 4B). Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissie-lid
Thed geeft aan dat afgelopen week de kascommissie bij hem is wezen controleren. Dit is uitgevoerd door
Peter Sanders en Gé Bekker. Gé leest het door hen opgemaakte document voor. De administratie voldoet
aan de daaraan gestelde eisen en het bestuur wordt onder luid applaus decharge verleend. (Decharge is een
vorm van goedkeuring; door deze goedkeuring worden bestuurders ontlast van aansprakelijkheid voor het gevoerde (financiële)
beleid. Decharge wordt verleend door de vergadering met een gewone meerderheid van stemmen).

Benoeming kascommissie-lid: Peter Sanders is na 2 jaar aftredend. Voor hem in de plaats wordt Martin
Kuipers benoemd.
Punt 5C (was 4C). Vaststelling contributie:
Deze wordt niet vastgesteld, niet eerder dan er een sluitende begroting wordt gepresenteerd.
Punt 6 Kaderleden
Maar liefst 15 kaderleden namen afscheid.
Bij de TC. was dit Berto Nijmeijer;
bij de SC. Boukje Brookhuis, Rosalie Metgod, Hanneke Hogenkamp en Helma Woudstra;
bij de AC. Daphne van Oosten, Chantal Blokhuis, Rian Pikkemaat, Kim Blokhuis, Dionne Blokhuis, Anneke
Thijssen en Joost Scholten;
bij de VC Merle oude Rikkert;
bij de LC Mariëtte ter Doest
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bij de MC Vincent Blokhuis
Helaas konden maar 4 (!) nieuwe kaderleden worden voorgesteld en benoemd.
Bij de VC. Rosan Pikkemaat en Richelle Weenders;
Bij de PC. Mijke Bussink en Monique Brouwer
Punt 7 Afscheid en benoeming bestuursleden
 Reglementair aftredend en niet herkiesbaar is Vincent Blokhuis als voorzitter van de vereniging.
Vincent geeft te om, gezien de financiële situatie, zich toch nog beschikbaar te willen stellen als
voorzitter tot er een sluitende begroting is. Conform de regelgeving dient de voorzitter door de
vergadering in functie te worden gekozen.
 Conform het voorgeschreven rooster van aftreding zijn Thed Rijnders (penningmeester) en
Martijn Pikkemaat (WedstrijdCommissie) aftredend. Godzijdank hebben beiden zich herkiesbaar
gesteld. Het bestuur stelt dan ook voor beiden te herkiezen.
 Vorig jaar tijdens de AV zijn de bestuursfuncties van de SponsorCommissie (SC) en de
ActiviteitenCommissie (AC) niet ingevuld. Ook op dit moment zijn beide functies nog vacant. Het
bestuur stelt voor om Tim Kuipers en Inge oude Nijeweme te benoemen als bestuursleden.
De vergadering stemde unaniem in met de voorstellen van het bestuur en liet dit blijken door een
hartelijk applaus.
Punt 8 Rondvraag
1. Jos Groener: Is er een verklaring voor het stoppen van HS1 en DS4?
Antwoord : Nee, bij beide teams was er al langer twijfel. Als er dan één stopt, gaat de rest mee.
2. Jos Groener: Het blijkt dat er nog maar 8,5 % van de leden mnl. is. Waar blijven de dames in het
bestuur? Hij doet dan ook een oproep voor een vrouwelijke voorzitter.
3. Jos Groener: Mariëtte ter Doest heeft na jaren (> 40 jaar!) afscheid genomen als kaderlid. Wordt hier
nog aandacht aan geschonken?
Antwoord: Ja dit zal door iemand van het DB gebeuren.
4. Jos Groener: Refereert nog even aan het prachtige fotoboek van de vereniging dat tot stand is gekomen
ism. Supermarlt PLUS. Zelf staat hij daar nog in als 15-jarige secretaris.
5. Jos Groener: dankt het bestuur voor hun werk, hij vraagt en krijgt van de vergadering een applaus voor
het bestuur.
6. Marcel Veelders: Hij stelt vast dat er alleen maar vrijwilligers/kaderleden aanwezig zijn. Hij stelt voor
om mensen op zaterdag in de sporthal te benaderen voor werkzaamheden voor de vereniging.
7. Tim Kuipers: De kosten voor DS1 zijn hoog, zij leveren echter ook veel geld op door hun niveau en
uitstraling. Zijn veel aanwezig evenals HS1. Hij brengt (nogmaals) onder de aandacht dat we samen de
problemen moeten oplossen. Het bestuur verzet (te) veel werk. Hij wil het bestuur hiervoor bedanken.
8. Martijn Pikkemaat: Hij wil graag een compliment uitdelen aan HS1. Hij doet nooit tevergeefs een
beroep op deze heren. Aplaus !
9. Maike Pil: Het is haar opgevallen dat veel commissies als een eiland fungeren. Wat doen we daaraan?
Bij vergaderingen die 4 weken van tevoren bekend gesteld worden kan iedereen. Als dan vervolgens 1
week van te voren de agenda wordt gestuurd meld iedereen zich af.
Antwoord: Het bestuur staat hier vaak machteloos, de commissies moeten ZELF hierin sturend zijn.
Thed vult aan dat de we binnen 14 dagen bij elkaar komen. Elke commissie dient een
vertegenwoordiger sturen.
10. Leo Blokhuis: in 2017 bestaat de vereniging 40 jaar. Gaan we nog een feestje vieren?
Antwoord: Ja! HS1 stelt zich spontaan beschikbaar voor de organisatie.
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Hierna was er aandacht voor de diverse openstaande vacatures waaronder die van coördinator smashbal.
Dit werd onderstreept met een leuk filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=a9e4DbeZ4Xg
Ook werden de diverse onderdelen van de Activiteiten Commissie onder de aandacht gebracht. Voor
helpen bij bijvoorbeeld het Beachvolleybaltoernooi, verkoop van bakleverworsten en Bolchrysanten, de
Kerstmarkt, het Eindfeest of Mixtoernooi kunnen veel vrijwilligers gebruikt worden.
Tot slot werd nog even gewezen op een inspirerend filmpje van de KNVB over modern verenigingsbesturen:
Back to Basics.
Dit filmpje is te zien op: https://www.youtube.com/watch?v=Umomu_aDQ4w#

Verder geen vragen meer, reden voor de voorzitter om de vergadering te sluiten. ( 21:43 uur).

Voor accoord:

De voorzitter,

De secretaris/notulist,
Vincent Blokhuis
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