
Concept Notulen algemene ledenvergadering Heva VcV 

 

Datum: 26 oktober 2017 

Plaats: Chinees Restaurant Fu-Hing, Varsseveld 

Aanvang: 20.00 uur 

 

Aanwezig: 35 leden en het bestuur 

Afwezig (m.k.): Dolf Onstenk, Mark Lettink en Wilma Hofs 

 

1. Opening 

Jan opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, een speciaal welkom voor onze ereleden Nico en Henny 

Lovink. Peter van de Berg kan helaas door ziekte niet aanwezig zijn bij de algemene ledenvergadering. 

Weer een jaar voorbij. De eerste algemene ledenvergadering onder een nieuwe naam. Heva VcV. De statuten zijn door 

de notaris officieel gewijzigd. Dit alles is mogelijk gemaakt door de actieve sponsorcommissie binnen onze 

vereniging. Het resultaat is ook te zien in de hal, vele bal en bord sponsoren zijn dit jaar binnengehaald door de 

sponsorcommissie. Ook is dit jaar de kledingcommissie gestart. Alle begin is moeilijk, maar nu hebben zij de zaken 

aardig op de rit. Het valt dan ook niet mee om aan het begin van het seizoen voor ieder teamlid een passend 

wedstrijdshirt en broekje in de tas te hebben zitten.  

De redactie heeft 5 nieuwsbrieven uitgebracht. Ze krijgen steeds meer vorm en zien er strak en netjes uit. 

Complimenten voor de leden van de redactie. 

Onder de naam van Heva VcV wordt volleybal 4-all aangeboden sinds dit jaar. Renske Prinsen en Marije Rougoor 

verzorgen de trainingen voor kinderen met een handicap. Deze trainingen vinden plaats op de woensdagmiddag.  

Het digitaal wedstrijdformulier (DWF) is ingevoerd 

De meiden B3 werden kampioen. De meiden C1 werden bij de Gesloten Nederlandse Jeugd kampioenschappen knap 

2e van Nederland. Dames 1 wilde waar voor hun contributie en verlengde het seizoen met p/d wedstrijden. Dit was 

spannend maar een goed resultaat.  

Allemaal mooie ontwikkelingen voor Heva VcV. Iedereen die zich op welke wijze dan ook inzet voor de club kan hier 

trots op zijn! 

Maar er zijn ook mindere ontwikkelingen. Er is nog steeds geen nieuwe voorzitter gevonden. Jan geeft aan dat het 

hem een afscheidsspeech scheelt, echter hij wil de aanwezigen de strekking van de speech niet onthouden. 

Hij had gezegd dat het een mooie tijd was, maar ook wilde hij zijn grootste ergernis delen. Zijn grootste ergernis en 

teleurstelling is: het niet communiceren of niet op een normale wijze communiceren. Waardoor er op allerlei fronten 

en bij allerlei commissies en personen irritaties en emoties loskomen die niet bij een club als de onze horen. 

Als Heva VcV'ers moeten we iedereen die zich voor onze club inzet: accepteren, respecteren en een ieders inzet 

waarderen. We zijn allemaal vrijwilligers en we moeten het tenslotte met z'n allen doen. Ik ga ervan uit dat iedereen 

zijn best doet voor de club. 

 

2. Notulen ledenvergadering oktober 2016 

Geen opmerkingen, de notulen worden goedgekeurd. Met dank aan de notuliste. 

 

3. Mededelingen/ingekomen stukken 

Geen mededelingen en/of ingekomen stukken. 

 

4. Jaarverslag 2016/2017 

De jaarverslagen zijn te lezen op de website van Heva VcV. Alle commissies welke een jaarverslag hebben 

aangeleverd worden hartelijk bedankt. Helaas ontbrak van een aantal commissies het jaarverslag. 

 

5. Beleidsplan 

In het beleidsplan zijn er aanpassingen gedaan. De naam is aangepast naar Heva VcV, maar ook het stuk sponsoring is 

aangepast. 

Tevens zijn er acties voor 2018 uitgezet. 

-  het op orde brengen van het kader. Zorgen voor een goede doorstroming van  

 scheidsrechters naar een hoger niveau 



-  Verbreden van de jongens/herenlijn 

-  Opleiding eigen trainers. Streven om eigen CMV trainers door te laten stromen naar een hoger niveau. Aanbieden 

van cursussen en begeleiding. 

 

6. Financieel verslag/begroting 

Werner presenteert de resultaatstaat voor het seizoen 2016-2017. Volleybal 4-all is sinds dit seizoen als aparte post 

opgenomen. Mogelijk dat we hier in de toekomst een aparte journaalpost van maken. Tevens zijn de 

verenigingskosten en de toernooikosten onder aparte journaalposten onder gebracht. De kosten voor deelname aan 

toernooien werden in het verleden onder gebracht onder verenigingskosten. Per seizoen 2016-2017 worden deze 

kosten ondergebracht onder toernooikosten. 

De aanschaf van bijv. ballen vallen onder verenigingskosten. 

We presenteren mede door de contributie verhoging een positieve begroting. 

Wel wordt door de leden aangegeven de journaalposten bij de resultaatstaat het zelfde te benoemen aan de 

opbrengsten en kosten zijde. 

Balans: er is wat geld overgezet naar de spaarrekening om de rekening-courant wat af te romen. Vanuit de contributie 

wordt er maandelijks geld overgemaakt naar het kledingfonds. 

Passiva: vooruit ontvangende sponsorbedragen benoemt, omdat er sponsors zijn die voor 3 jaar een contract zijn 

aangegaan en het bedrag in een keer betaald hebben. 

Door de terugloop van leden is het over te boeken bedrag vanuit de contributie iets lager dan vorig jaar. Het 

kledingfonds is aan het inventariseren of er dit jaar bijvoorbeeld delen (broekjes) van de wedstrijdkleding vervangen 

kan worden ipv een hele nieuwe set wedstrijdkleding. 

Begroting 

De daling van de gemeentelijke subsidie zet voort. Heva VcV krijgt in 2020 maximaal € 7000,- aan subsidie. 

De sponsorgelden springen dit jaar eruit, mede doordat de verenging zich heeft kunnen binden aan een naamsponsor 

Heva Klimaat & installatie. De BHV commissie zal de komende tijd aandacht besteden aan het verkopen van 

reclameborden in de sporthal. 

De trainers van volleybal 4-all hebben het afgelopen seizoen trainingen verzorgd op de Hameland school in 

Lichtenvoorde. Dit levert wat op voor de vereniging. 

De opleidingskosten staan nu op € 0,- Mogelijk dat hier in de loop van het seizoen toch nog kosten voor gemaakt 

worden welke niet begroot zijn. 

De leden vragen waarom de begroting voor de zwarte Cross op € 0,- staat? Dit wanneer je je aanmeld is het nog niet 

zeker dat je als vereniging op de Zwarte Cross mag werken. Men vindt wel dat dit komend seizoen 2017-2018 weer 

opgepakt mag worden. Werken op de Zwarte Cross kan aardig wat opleveren voor de clubkas. 

De leden geven de volgende suggesties aan: 

- werken op Huntenpop 

- werken bij de oktoberfeesten.  

Weinig kosten voor de vereniging en levert geld op voor de clubkas. 

Dit moet nader onderzocht worden door een commissie. Niet echt een taak van het bestuur. 

 

7. Verslag kascommissie (Karin Hofs en Gé Heezen) 

Karin en Gé zijn aanwezig. Karin neemt het woord. Op uitnodiging van Werner Kamperman hebben Karin en Gé op 7 

oktober 2017 de kascontrole uitgevoerd. 

De kascommissie heeft alles gecontroleerd middels de opgestelde checklist. De kascommissie heeft een goed beeld 

gekregen van de financiële zaken binnen Heva VcV. Ze hebben diverse stukken gecontroleerd er werden geen 

afwijkingen gevonden, alles zag er prima uit. Werner heeft uitstekend werk gelever.d 

Wel heeft de kascommissie een aanbeveling aan de penningmeester voor volgend jaar: of de penningmeester 

voorafgaand aan de kascontrole de stukken naar de leden van de kascommissie kan sturen. Dan kunnen zij zich al 

voorbereiden op de kascontrole. 

Karin en Gé worden bedankt.  

De ledenvergadering gaat akkoord met de jaarrekening. 

 

8. Benoeming nieuw lid kascommissie 

Karin Hofs is aftredend. Gé blijft lid van de kascommissie. José Vriezen is nieuw kascommissie lid. 

Robert Schieven meldt zich als reserve kascommissie lid onder luid applaus van de aanwezige leden. 



Karin wordt bedankt voor haar inzet. 

 

9. Contributie 

Het voorstel van het bestuur is om de contributie dit jaar te bevriezen. De huidige contributie blijft gehandhaafd. 

Vorig jaar hebben we een enorme contributie verhoging moeten doen omdat er veel minder subsidie door de gemeente 

aan Heva VcV wordt toegekend. 

De leden vragen waarom de contributie niet met 3% (inflatiekosten) verhoogd word? Om zo wederom een enorme 

contributieverhoging te voorkomen? Werner legt uit waarom het bestuur nu niet voor contributieverhoging gekozen 

heeft.  

Het voorstel om de contributie te handhaven zoals deze nu is wordt door de leden akkoord bevonden en vastgesteld. 

Nico heeft vorig jaar de vraag gesteld of er een commissie kon worden samengeteld die naar de uitgaven en inkomsten 

binnen de vereniging zou kijken en van daaruit een advies geven naar het bestuur waar er nog bezuinigd kan worden. 

Deze commissie bestaat uit Marije Rougoor en Henk Heijink. De conclusie is dat 94% van de kosten bestaan uit 

kosten, waar wij eigenlijk weinig invloed op hebben. Echter zal Heva VcV dan het beleid moeten gaan aanpassen; 

minder hoog niveau spelen, minder uren training, trainers aantrekken met een lager uurloon. 

Op de overige kosten is wel wat te besparen, bijv; onnodige boetes, huldigingprotocol aanpassen, kosten toernooien 

verminderen door zelf te organiseren. Echter heeft deze besparing minder invloed op het totale geheel, dan als je 

besparing op de 3 grotere posten toepast. 

De mening van Marije en Henk is dat er niet zozeer kosten te besparen zijn met het huidige beleid. 

Marije en Henk worden bedankt voor hun inzet. 

 

10. Jubilarissen 

Mark Lettink is 25 jaar lid van Heva VcV. Helaas is Mark niet aanwezig. 

Mientje Hoftijzer is al meer dan 40 jaar lid van Heva VcV. Zij speelt bij de recreanten en is het oudste nog spelende 

lid. Mientje wordt gehuldigd op de jaarlijkse afsluiting van het seizoen voor de recreanten. 

Annie Oosterbaan, 25 jaar lid. Annie speelt in het 1e recreantenteam dat getraind werd door Bennie Kramp en nu door 

Carlijn Lovink. Annie doet geen rare dingen. Er is navraag naar Annie's volleybal verleden gedaan maar daar kwam 

weinig uit. Annie valt meer op als ze er niet is dan wanneer ze wel aanwezig is. Annie hoort er gewoon bij. Ze heeft 

nog heel veel plezier in het spelletje. Annie staat bekend om haar harde smashen en om de derde helft waar ze graag 

aan deelneemt om gezellig bij te  kletsen. Annie is getrouwd met Anne. Hij is jarenlang onze secretaris geweest en als 

het net zo gaat als bij ons thuis zal Annie wel hand en spandiensten verleend hebben.  

Annie, we hebben nog wel een advies, hou het bij het volleyballen, want schaatsen is maar een gevaarlijke sport. 

We hopen je nog heel lang in de sporthal te mogen zien. Jan feliciteert Annie met haar jubileum en overhandigt haar 

een prachtige bos bloemen. 

 

Vorig jaar zijn er 6 scheidsrechters gehuldigd. Zij hebben een cadeaubon gehad. Nevobo stelt ook speldjes 

beschikbaar. Herman en Dolf ontvangen een gouden speld. Zij zijn meer als 40 jaar scheidsrechter. Nico, Gé, Johan en 

Jan ontvangen een zilveren speld. Zij zijn meer dan 25 jaar scheidsrechter. 

 

11. Afscheid bestuurslid 

Jasmin Tenk is aftredend en niet herkiesbaar. Vorig jaar wilde Jasmin al stoppen, echter toen hadden we nog geen 

vervanger gevonden. Nu wel. Esther Hakken stellen we voor als haar opvolgster. Esther loopt al bijna een half jaar 

mee in het bestuur en weet inmiddels hoe het reilt en zeilt binnen het bestuur. Jasmin heeft 4 jaar in het bestuur 

gezeten Hele traject van de kledinglijn en het kledingfonds meegemaakt. De overgang van het clubblad naar de 

nieuwsbrief, maar ook de naamswijziging. De spelregeltoets zodat we meer scheidsrechters beschikbaar hebben. De 

vergaderingen mochten niet te lang duren omdat Jasmin de volgende ochtend soms om 5 uur uit bed moest om te gaan 

werken bij Kramp. Daarnaast is ze nog scheidsrechter en traint ze 3 keer per week en speelt ze in dames 1. Jasmin gaat 

ons niet verlaten. Ze blijft spelen en gaat dit jaar samen met Marije de scheidsrechters regelen, om volgend jaar zelf 

scheidsrechters coördinator te worden. Jasmin bedankt voor je inzet voor Heva VcV tot nu toe. 

Esther stelt zich beschikbaar om de functie van bestuurslid te vervullen. Dit wordt door de vergadering onder luid 

applaus aangenomen. Esther welkom in het bestuur. 

Wilma Maalderink is aftredend en herkiesbaar. Wilma is vooral te druk geweest met de sponsorcommissie en 

kledingcommissie. Dit draagt zij nu over zodat zij weer iets meer rust krijgt. Met wat minder nevenfuncties wil Wilma 

zich herkiesbaar stellen. De aanwezige leden gaan hiermee akkoord. 



Jan is aftredend en niet herkiesbaar. Op dit moment is er nog geen vervanger gevonden. Hij is eventueel bereid om 

door te gaan tot 1 februari 2018. Een keer moet je stoppen en hopen dat er iemand opstaat die het over wil nemen. Er 

liggen nog wat zaken o.a. met Hydra welke Jan nog af wil ronden. 

 

12. Rondvraag 

Robert:  Komt er nog een terugkoppeling op de rondvraag van vorig jaar? 

Robert:  De herenrecreanten zijn naarstig opzoek naar nieuwe spelers welke mee willen spelen bij de  

  toernooien. Er zijn regelmatig te weinig spelers voor de toernooien. 

  Robert en Ben stellen een stukje op en sturen dit naar Nicole voor plaatsen in de huis-aan-huis  

  bladen, facebook en op de website. 

Marije:  Gaan met volleybal 4-all deelnemen aan de special olympics op 6,7 en 8 juni 2018. Men zoekt  

  hiervoor nog vrijwillers. Mocht je interesse hebben, geeft dit bij Marije aan. 

Nico:  Er moeten nieuwe ballen aangeschaft worden. Welke bal heeft de voorkeur? Mikasa MVA 200,  

  MVA300 of MVA 330?  Dit wordt via de trainers en contactpersonen van de teams geïnventariseerd. 

Manon:  Wordt er nog gekeken naar nieuwe palen en netten. Zij heeft via Hydra begrepen dat de vereniging 

  zelf netten en palen aan moet schaffen? Jan gaat in gesprek hierover met Frank Loda van Hydra. 

  Mochten er materialen defect zijn, dit noteren in het schrift op het wedstrijdsecretariaat. Alfons is 

  dan op de hoogte wat er gerepareerd moet worden. 

Manon:  Geeft aan dat de communicatie met de medewerkers van Hydra niet soepel verloopt. Is het een idee 

  om samen met hen in gesprek te gaan? Op dit moment niet. Geef de medewerkers van Hydra aan 

  dat de communicatie niet via de leden verloopt maar via hun leidinggevende Frank Loda.  Mochten 

  de leden iets kwijt willen richting Hydra verloopt deze communicatie via Jan Rougoor. (voorzitter). 

Gé:  Zijn de consumptiemuntjes voor de eigen scheidsrechters niet meer beschikbaar? Nee alleen  

  regioscheidsrechters krijgen nog een consumptiemunt. (kostenbesparing). 

Wilma:  Wie organiseert dit jaar de feestavond? Cilla en Marije bieden zich aan om de feestavond te  

  organiseren. 

Jan:  Dan wil ik nog 1 persoon bedanken; Nicole. We hebben de laatste maanden veel, misschien wel te 

  veel een beroep gedaan op Nicole. Extra ledenvergadering, de notulen moesten snel uitgewerkt  

  worden voor de notaris. Naamswijziging Heva VcV. Uitnodiging, persbericht voor onthulling van het 

  logo. Jaarverslag van het bestuur schrijven. Uitnodiging Algemene ledenvergadering, beleidsplan 

  aanpassen, website aanpassen en nieuwe webmaster informeren. Tenslotte de gewone   

  vergaderingen bijwonen, notuleren en terugkoppelen. 

 

13. Sluting 

De vergadering wordt om 21.10 uur gesloten. De voorzitter bedankt iedereen voor de komst en zijn/haar bijdrage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


