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NOTULEN 
EXTRA ingelaste Algemene Ledenvergadering 14 november 2017 om 19.30 uur  
voormalig RES-kantine SC Bolsward, sportpark Het Bolwerk 
 

1. Opening 
Voorzitter Edwin Zijlstra opent voor de laatste keer als aftredend voorzitter de extra 
ingelaste vergadering en heet alle aanwezigen welkom. De presentielijst gaat rond. Er zijn 34 
aanwezigen. 
Afmeldingen: Yke Kooistra, Jeanet Franzen, José Siemensma-Cuperus, Folkert en Ynske 
Boermans, Vincent Haagsma, Vera Regeling, Froukje Sinnema en Geartsje Namminga.  
 

2. Stemming contributieverhoging (10%) 
Een overzicht met de oude contributiebedragen per team en de bedragen met 10% 
verhoging ligt op de tafels ter inzage.  
Voorzitter informeert allen over de oorzaak van deze verhoging: 

• betaling zaalhuur afgelopen 2 seizoenen in 1x betaald; dit betekent een extra uitgave 
van €  11.000,- bovenop de huidige begroting; 

• contributie-inkomsten zijn 10% lager uitgekomen dan begroot. Dit is een bedrag van 
€ 4.000,-.  

Focus op groei inkomsten en beperken van uitgaven: 
o Sponsoring: naast Bauke zoek zijn we op zoek naar een 2e persoon die sponsoring & 

PR gaat oppakken vanuit bestuur. Daarnaast zoeken we nog 2 personen voor onze 
sponsorcommissie; 

o Strakker budgetteren en reserveren; 
o Vanaf volgend seizoen gediplomeerde trainerskosten (kader) maximaliseren o.b.v. 

25% v.begroting.  
o Opleiden van eigen trainers. Elk jaar 1 persoon officiële trainerspapieren laten halen. 

Voor toekomst betekent dit verlaging trainerskosten. 
o Verhogen van het activiteitenniveau van leden en ouders om minder afhankelijk te 

worden van contributies.  
 
Voorstel bestuur: contributieverhoging eerst voor een jaar door te voeren en tijdens ALV in 
2018 opnieuw de financiële situatie te bekijken en dan vaststellen of de contributie-
verhoging kan worden teruggedraaid.   
 
Op basis van deze informatie wordt gestemd door handopsteken. Van de 34 aanwezigen zijn 
er 18 voor contributieverhoging (= meerderheid). Voorstel voor contributieverhoging wordt 
hierbij aangenomen en doorgevoerd.   
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3. Vacatures binnen bestuur en diverse commissies 
▪ Voorzitter: formeel aftreden van Edwin Zijlstra. 

Vacant. Er is nog geen vervanger gevonden; er heeft zich nog geen vrijwilliger aangemeld bij 
bestuur. 

▪ Ledenadministratie  (per seizoen ‘18/’19) 
Geartsje Rijpkema heeft deze taak al 8 jaar op haar genomen en treedt af per einde dit 
seizoen. Anna IJdema heeft zich hiervoor beschikbaar gesteld.  

▪ Secretariaat (per seizoen ‘18/’19)  
Marjan de Vries heeft dan haar termijn van 4 jaar erop zitten. Zij treedt af per einde dit 
seizoen. Bestuursfunctie is nog vacant.  

▪ Technisch Commissielid (2 personen: senioren en ABC-jeugd) 
TC bestaat op dit moment uit Ingeborg Land, Marianne Dijkstra en Atso de Jong. 
Na de vergadering heeft Wilma Groenveld zich beschikbaar gesteld het seniorengedeelte op 
haar te nemen.  
TC-lid ABC-jeugd:  vacant 

▪ Coördinator(en) ABC-jeugd 
Coördinator C-jeugd: Angelique Franzen 
Coördinator AB-jeugd: vacant 

▪ Kascommissie (1 tot 2 personen) 
Adri Bos blijft nog 1 jaar kascommissielid. Lauran Spitters heeft zich via het secretariaat 
aangemeld en bij deze vergadering ook Rika Wind.  

▪ Regioscheidsrechters (min.2 personen) 
Scheidsrechterscoördinator Leo Bos is hierover in contact met Heren 1. Door bestuur verder 
op te pakken.  
 
Tijdens de vorige ALV is het concept beleidsplan voor de komende jaren doorgenomen. Het 
bestuur zoekt nog steeds mensen die hieraan mee willen helpen. Geef dit aan bij het 
secretariaat of een van de bestuursleden. Jullie hulp is van harte welkom.  
  

4. Afsluiting 
Rabobank Ledensponsoring 
Ook dit jaar doet VC Bolsward (RLS248) mee aan de Rabobank Ledensponsoring. Per 1-12-17 
kan er weer gestemd worden (maand: december). Alle leden krijgen hier binnenkort nog een 
mailtje over. 
Oliebollen en appelbeignetten inpakactie 
In december kan VCB mogelijk meedoen met een oliebollen en appelbeignetten inpakdag bij 
Venema Food in Sneek om de clubkas te spekken. Zodra datum bekend is volgt oproep voor 
vrijwilligers. Vrijwilligers kunnen zich ook alvast aanmelden bij het secretariaat. 
 
Het bestuur bedankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng. Graag tot volgend jaar!  
 
EINDE 
 
 
  


