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NOTULEN 
Algemene Ledenvergadering, 10 oktober 2017 om 20.00 uur, (voormalig RES-) kantine SC 
Bolsward, sportpark Het Bolwerk 
 

1. Opening 
Voorzitter Edwin Zijlstra opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. De 
presentielijst gaat rond. 
 

2. Vaststellen agenda 
Voorzitter vraagt alle aanwezigen of er nog extra punten zijn voor de agenda. Deze zijn er 
niet.   
 

3. Notulen vorige ALV 4-10-2016 
Alle leden hebben per e-mail een uitnodiging gekregen voor deze vergadering met daarbij de 
notulen van vorig jaar. De agenda stond op de site vermeld. Voorzitter neemt de notulen per 
pagina door. Er zijn geen verdere vragen of onduidelijkheden bij de aanwezigen. De notulen 
zijn hierbij akkoord en vastgesteld.  
 

4. Mededelingen en ingekomen stukken 
Via het secretariaat hebben zich afgemeld voor deze vergadering: Anja Terpstra (D3), 
Angelique Franzen (D6) en Dafne Vingerhoeds (D5). 
Afmelding op de avond zelf: Adrie Bos (D9).   
 

5. Vanuit het bestuur (6+7) 
6. Korte terugblik op afgelopen seizoen 
7. Vooruitblik: Beleidsplan 2017-2020 

Voorzitter Edwin geeft aan na deze vergadering te stoppen als voorzitter, maar zal bij het 
definitief maken van het beleidsplan en voor advies nog aanwezig zijn. Deze functie is nu 
vacant. Edwin presenteert het concept beleidsplan 2017-2020 (of 2018-2021) dat op de 
website vermeldt zal gaan worden. Diverse beleidsplannen zijn hiervoor bekeken, maar als 
best passend bij onze vereniging is als basis het beleidsplan van volleybalvereniging Vovem 
(Emmeloord) gebruikt.  
We zoeken nog mensen die willen helpen met de beleidsplannen. Zij kunnen zich aanmelden 
bij het secretariaat.  
 
Leo Bos: Vovem is ook al ver met sponsorplan. Hier door VCB ook naar te kijken.  
Fokke Houtsma: Balk heeft al sponsorgelden voor 2018 geregeld. Tip. 
Gerda de Jong: Beleving van de club bij de thuiswedstrijden van Dames 1 is ver te zoeken. 
Doordat aantal speelsters van buiten Bolsward in D1 spelen, kan jeugd VCB niet goed 
doorstromen. Dit bijt elkaar. 
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8. Financiën 

• Verslag kascontrole kascommissie seizoen 2016/2017 
De kas is gecontroleerd door Rein Hoekstra (2e jaar) en Adrie Bos (1e jaar). Rein is aanwezig 
en geeft aan dat de administratie er keurig uitziet. Alle vragen zijn naar tevredenheid 
beantwoord. Rein wordt bedankt voor zijn hulp.    

• Begroting seizoen 2018 
Penningmeester Edith Wierda heeft op diverse tafels de resultatenrekening 2016/2017 van 
VC Bolsward ter inzage neergelegd en bespreekt deze puntsgewijs.  
Contributies, deel nog te ontvangen en er is een terugloop in aantal leden. 
Sponsorbijdrage, hoger ingeschat dan uiteindelijk gerealiseerd. 
Overige acties, Poiesz-actie kerstpakketten inpakken (2016) heeft veel opgeleverd. Helaas 
kunnen we hieraan dit jaar niet meedoen. Nieuw dit jaar is de loten voor Grote Clubactie.  
Club v.50 is nieuw leven ingeblazen. Iedereen kan zich hiervoor inschrijven en wordt 
vermeld op het bord Club v.50.  
Beachvolleybal is groeiende. Verhuur brengt geld op en daarnaast was het JBC-toernooi een 
succes.    
Kosten trainers zijn lager begroot dan de daadwerkelijke kosten. Vorig seizoen was er 1 
trainer via STK. Dit jaar niet meer.  
Accommodatiekosten veel achterstallige huur is door Gemeente SWF geïncasseerd. In 1 jaar 
2 seizoenen betaald.  
Conclusie: de club staat er financieel niet goed voor. Club heeft geen reserves meer. 
Contributie moet omhoog.  
 
Opmerkingen: 
Edward Otte: Grote Clubactie, mensen willen niet altijd laten incasseren van hun rekening. 
Het aftreden van de voorzitter staat niet op de agenda evenals contributieverhoging.  
Lotte Wiersma: waarom contributieverhoging. Vergeleken bij andere clubs betalen we al 
veel meer contributie.  
Voorzitter geeft aan dat vanwege incassering achterstallige huur sporthal door Gemeente 
SWF, daarnaast verhoging in zaalhuur en forse investeringen in kleding alle liquide middelen 
van de club weg zijn.  
Astrid Jorna: worden er ook controles op de zaalhuur gedaan. Wordt er daadwerkelijk 
getraind op de uren die in rekening worden gebracht? Jeanet Franzen, onze contactpersoon 
met Gemeente SWF, is hierover in gesprek met de Gemeente voor mogelijke oplossing.  
 
Voorzitter vraagt alle aanwezigen of zij akkoord gaan met verhoging van de contributie. Een 
aantal aanwezigen zijn tegen een verhoging.  
Karin Miedema geeft aan dat leden vooraf geïnformeerd kunnen worden over een 
contributieverhoging  alvorens te stemmen.  
Het voorstel van de voorzitter is dan ook een aparte bijeenkomst ALV contributieverhoging 
uit te schrijven met daarbij uitgesplitst het contributiebedrag voor elk team. Dit voorstel is 
akkoord en krijgt nog een vervolg.   
  

9. Vrijwilligers gevraagd 
Er zijn meerdere vrijwilligers nodig die de club wil helpen bij o.a.: 
-Coördinatoren A/B/C-jeugd 
-Technische Commissie; deze bestaat op dit moment nog maar uit 2 personen 
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-Nieuwe voorzitter 
-Hulp bij PR, facebook, website, uitingen sponsoren, mensen met connecties tot sponsoring. 
Hulp is dringend nodig! Zonder hulp van vrijwilligers kan de club niet blijven bestaan.  
Dus mocht je willen helpen, meld je heel graag aan bij het secretariaat of andere 
bestuursleden. Van harte welkom! 
Vincent Haagsma: bij de extra ALV contributieverhoging ook een lijstje te maken met 
taakomschrijvingen voor de vrijwilligers.  
 

10. Verslaglegging diverse commissies 

• Sponsoring & Promotie 
Alexander geeft aan dat er afgelopen seizoen diverse nieuwe sponsoren zijn binnen gehaald, 
o.a. BkB, Velzen Textielreiniging, The Reef Spa en HotItem.  
Alexander geeft aan na deze ALV uit het bestuur te gaan. PR&Sponsoring is niet meer 
verenigbaar met zijn baan. Alexander heeft zijn taken inmiddels overgedragen aan Bauke 
Dam.  
Nieuwe shirts CMV-jeugd: alle CMV-teams zijn onlangs voorzien van nieuwe t-shirts. In 
overleg met Ynske Boermans (T-shirtbeheer CMV) konden de oude shirts echt niet meer. 
Hiervoor is het sponsoringdeel (tegoeden) van Hummel gebruikt. Helaas zijn alle teams nog 
niet voorzien van nieuwe shirts. Indien teams zelf nieuwe sponsoren aanleveren, krijgen zij 
voorrang in de nieuwe shirts.    
Rika Wind: tijdens de vorige ALV was het idee dat een groot deel van alle teams voorzien 
zouden zijn van nieuwe shirts. Hier wordt ook al diverse jaren kledingfondsgeld voor betaald.  
Jantina Tjalsma: waarom CMV wel nieuwe shirts en aantal seniorenteams nog niet? 
Alexander: sponsoren hebben soms voorkeur voor teams. Deze teams gaan dan voor.  
Vincent Haagsma: VCB zou diverse Stichtingen kunnen aanschrijven voor geld voor nieuwe 
shirts. VCB zou daarnaast een samenwerking met SCB kunnen aangaan, ook voor ideeën en 
connecties.   

• Activiteiten Commissie 
Commissie bestond uit Hiltsje Klaversma en Géjanna Dijkstra. Géjanna is al gestopt en Hiltsje 
draagt haar taken voor deze commissie over aan de nieuwe activiteiten commissie 
bestaande uit Froukje Sinnema en Vera Regeling (speelsters D2).  

• Circulatie Mini Volleybal (CMV) 
Jantina Tjalsma vertelt dat CMV is goed is opgestart met 8 CMV-teams. Er is moeilijk aan 
trainers te komen, maar alle teams zijn nu bijna voorzien van een trainer. De meiden van A 
en B-jeugd springen goed bij en hier zijn we heel blij mee. Nieuwe aanmeldingen lopen goed.  

• ABC-jeugd (coördinatoren) 
Alle 3 coördinatoren zijn gestopt. Angelique Franzen regelt momenteel de communicatie 
voor de C-jeugd en Ingeborg Land voor A en B-jeugd. Hiervoor zoeken we nieuwe 
vrijwilligers die deze communicatietaken op zich willen nemen.  

• Technische Commissie 
 Bestond afgelopen seizoen uit 8 personen (incl.CP A/B/C-jeugd). Bauke stapt na de ALV uit 
de TC en heeft de taken van PR & Sponsoring op zich genomen. Ingeborg Land is de enig 
overgeblevene TC-lid. Eljo Vallinga blijft op de achtergrond nog even aanwezig als 
contactpersoon voor D5 t/m D9 en Angelique Franzen is onze nieuwe contactpersoon met 
Gemeente SFW. Atso de Jong (H1) neemt TC-heren voor zijn rekening en een nieuw TC-lid 
heeft zich aangemeld: Marianne Dijkstra (D1).  
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Oproep: de Technische Commissie kan zeker nog hulp gebruiken! Dus lijkt het je wat de TC 
te willen ondersteunen met 1 of meerdere taken, heel graag! Meld je aan bij het 
secretariaat. We hebben je/jullie hulp hard nodig. 
Jantina Tjalsma:  complimentje aan de TC-leden wat ze tot nu toe al hebben bereikt.  
Waarom is het uiteenvallen van de TC niet via de mail gecommuniceerd? Nu horen we dit via 
de wandelgangen.  
Marjo de Jong: vraagt waarom er tot de 1e training geen contact met haar is geweest over 
wel/geen team voor haar? TC geeft aan dat deze er wel degelijk is geweest (diverse malen).  

• Materiaal- en kledingbeheer 
Wilma Groenveld heeft de taken afgelopen seizoen overgenomen van Jelly Buma.  
Wilma geeft aan dat vanuit het bestuur aan haar is doorgegeven dat er geen budgetten zijn 
voor de aanschaf van nieuwe materialen en heeft dit gecommuniceerd bij aanvragen voor 
nieuwe materialen.  
Edwin Zijlstra (voorzitter) geeft aan dat hij met een paar andere Rabank-collega’s vanuit het 
Rabofonds een bedrag van €  200,- beschikbaar heeft weten te krijgen voor nieuwe ballen.   
Gerda de Jong: graag vermelding van extra ‘gouden regel in (concept) beleidsplan ’goede 
zorg dragen voor alle ter beschikkingzijnde ballen in tas. 
Fokke Houtsma: volleybalvereniging DBS heeft bedrukte (DBS-)ballen. Ook iets voor VCB? 

• Scheidsrechterzaken 
 Leo Bos is onze coördinator scheidsrechterzaken en tevens 1 van de 3 regioscheidsrechters 
(naast Jolle Wind en Jelle Brouwer) van VCB. Leo geeft aan inmiddels 78 jaar te zijn en toch 
nog 12 wedstrijden in de regio te fluiten. Daarnaast begeleid Leo scheidsrechters van de club 
in opleiding. 
Er is dringend behoefte aan regioscheidsrechters binnen de club. Afgelopen seizoen is 
hiervoor een oproep gedaan naar alle leden van de club, echter zonder resultaat. Voor het 
niveau promotieklasse is de club verplicht minimaal 3 regioscheidsrechters aan te leveren, 
die beschikbaar zijn voor elk 12 te fluiten wedstrijden in de regio. Deze beschikbaarheid 
(max.12 te fluiten wedstrijden) kan ook gedeeld worden door meerdere mensen! Heb je 
interesse of wil je meer weten, stuur even een mailtje naar Leo Bos of naar het secretariaat.  

• Beachvolleybalcommissie 
Theo Stor: de beachcommissie bestaat uit 6 enthousiaste mensen die al goed op elkaar zijn 
ingespeeld, maar extra hulp is altijd welkom.  
Het JBC (Junior Beach Circuit) was van een hoog niveau. De bezetting op de velden afgelopen 
seizoen was erg goed. Er was volop animo. Opgave voor de beachvolleybaltrainingen door 
Janice Johnsen waren ver boven verwachting (70 aanmeldingen) en een succes gebleken. 
Inmiddels wordt al gekeken naar uitbreiding van activiteiten. Andere verenigingen hebben 
de beachvelden al ontdekt en ook vanuit de regio komen er al aanvragen. De beachvelden 
hebben al veel jeugdleden aangetrokken. Helaas was de opkomst voor het slottoernooi 
(afsluiting van het beachseizoen in combinatie met start zaalseizoen) beneden verwachting. 
Ynske Boermans: hoe verloopt de controle op (nieuwe) beachleden op de velden? Theo 
geeft aan dat er her en der controle plaats vindt door de commissieleden ter plaatse.     
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11. Rondvraag 
Lotte Wiersma (D1): oproep aan alle teams een teamfoto te maken voor vermelding op de 
website.  
Vincent Haagsma: is er een ledenstop voor CMV-jeugd? Jantina Tjalsma (CMV) meldt dat er 
vanwege ruimtegebruik (en tekort aan trainers) bij CMV een ledenstop is.  
Jantina Tjalsma (D6): Dames 6 is ingedeeld op de donderdagavond-competitie en speelt haar 
thuiswedstrijden in de Marne College. De vloer is hier erg glad en er is geen kantine. Is de 
Marne wel geschikt? Jantine de Boer (wedstrijdsecretariaat) geeft aan dat de Nevobo zelf 
heeft bepaalt dat Marne College wel geschikt is als uitvalsbasis.  
    

12. Afsluiting 
Voorzitter Edwin Zijlstra en Alexander Wiersma (PR&Sponsoring) worden bedankt voor al 
hun inzet in het bestuur. Een nieuwe datum voor het vervolg op stemmen contributie 
verhoging volgt nog.  
Alle aanwezigen worden bedankt voor hun komst en inbreng tijdens deze vergadering.  
 
EINDE 
 
 
  


