
Concept Notulen algemene ledenvergadering Heva VcV 
 

Datum: 02 februari 2022 

Plaats: online via teams ivm de coronamaatregelen 

Aanvang: 20.00 uur 

 

Aanwezig: 20 leden en het bestuur 

Afwezig (m.k.): Harm Tieltjes 

 

1. Opening 

Arjen opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Wederom een online Algemene ledenvergadering. Als 

bestuur hadden we jullie graag fysiek willen ontvangen op de Algemene Ledenvergadering. Hopelijk is dit de 

volgende Algemene Ledenvergadering weer mogelijk. We hebben daarom als bestuur wederom gekozen om met een 

beperkte Agenda online de Algemene Ledenvergadering plaats te laten vinden. 

 

Het volleybalseizoen is wederom deels in het water gevallen. Corona en de coronamaatregelen belemmeren het leuke 

spelletje volleybal. 

Ook zijn er afgelopen jaar mooie dingen geweest; de Glossy is weer uitgebracht. Dit is een verbindende factor binnen 

de vereniging. 

 

Ook zijn er in samenwerking met Sportclub Varsseveld 2 beachvolleybalvelden (op de voetbalvelden) aangelegd. Hier 

mogen de leden van Heva VcV gebruik maken. Het plaatsen van de beachvolleybalvelden is een mooie samenwerking 

geweest tussen Sportclub Varsseveld en Heva VcV. 

 

Ook hebben we nog een aantal zaken die we het komende jaar willen oppakken: 

- herstructurering van de commissies (duurzamer maken) het is moeilijk vrijwilligers te vinden, door het samenvoegen     

  van commissies hopen we minder kwetsbaar te zijn op het gebied van vrijwilligers. 

- beleidsplan moet herschreven worden, dit punt wordt in de eerstkomende Algemene Ledenvergadering behandeld. 

- de website is in opbouw 

- afgelopen jaar bestond Heva VcV 60 jaar. Door Corona en de geldende coronamaatregelen hebben we hier geen 

goede invulling aan kunnen geven. We zien mogelijkheden om dit jaar nog wat te organiseren met een 

jubileumcommissie. 

 

 

2. Notulen ledenvergadering oktober 2019 

Pag 1: -  

Pag 2: - 

Pag 3:  

Verzoek om de conceptnotulen binnen een maand naar de leden te sturen. 

Supersaturday in combinatie met organisatie feestavond. Wat meer spreiden in het seizoen. Jasmin wil zich hier wel 

met de dames over buigen. Plan van Aanpak maken, zodat elk team dit kan organiseren en de taken kan verdelen. 

Mocht Jasmin vragen hebben over de organisatie kan zij terecht bij Judith. Supersaturday echt alleen voor de club 

organiseren. 

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

 

3. Mededelingen/ingekomen stukken 

Er is een afmelding van Harm Tieltjes. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4. Financieel verslag/begroting. 

Wener bespreekt de begroting en het resultaat van afgelopen jaar. Door corona konden evenementen niet doorgaan, 

dus minder inkomsten. De Grote Clubactie minder opbrengst dan afgelopen jaren. De sponsoring heeft het afgelopen 

seizoen wel doorgelopen. 

Ook heeft de vereniging steun van de overheid ontvangen en een bijdrage van de gemeente.  

Trainerskosten zijn een stuk minder door het stilleggen van de sport. Ook de commissies hebben weinig kosten 

gemaakt omdat er weinig tot niets georganiseerd kon worden. 

Tegemoetkoming zaalhuur is een apart verhaal. We krijgen van Optisport weinig respons hierop en we weten als 

vereniging niet goed waar we mee af zijn. De kostenpost is de daadwerkelijk betaalde zaalhuur. 

Verenigingskosten zijn hoger ivm aanschaf beachvolleybalvelden. 

Alfons: wordt er voor elk lid van Heva VcV subsidie bij de gemeente aangevraagd? Ja voor elk lid wordt er subsidie 

aangevraagd. 

De reclameborden in de hal worden gedeeld (BHV) en de eigen reclameborden zijn inkomsten voor Heva VcV? Ja 

klopt eigen reclameborden eigen inkomsten voor de club. 

Dames 1 traint nog maar 2x per week, is hun contributie ook aangepast? Werner kijkt dit na. 

Beachvolleybalvelden, hoe ligt de verantwoording en het onderhoud? Niets over afgesproken. De periode dat de 

beachvelden niet gebruikt worden, worden de netten opgeborgen in een ruimte op het voetbalveld. 

Robert: Rabo Clubsupport, de opbrengst zien we daarvan niet terug. 

 

Balans 

Debiteuren: facturen die nog betaald moeten worden. Sportclub Varsseveld heeft een factuur voor de beachvelden 

ontvangen maar deze nog niet betaald. 

Er is geen kasactie geweest de afgelopen periode. 

De datum staat ontjuist op de balans, wordt aangepast. 

Voorziening kledingfonds: er staat een x bedrag voor. Begroting kledingfonds €180.-  per maand gereserveerd. Heva 

sponsort nog €600.- extra voor kleding. 

Begroting 

Er vallen balsponsoren weg. Sponsorcommissie is hard opzoek naar nieuwe leden. Hierbij een oproep aan alle leden of 

zij deel willen nemen in de sposorcommissie. 

De begroting is gebaseerd op een normaal seizoen zonder corona.  

Dit jaar worden er nieuwe ballen aangeschaft er zitten hele slechte tussen. 

Behoorlijk positief resultaat en het bestuurd vind dat we dit terug moeten geven aan de leden. 

Voorstel: laatste 3 maanden (mei, juni, juli) de contributie niet innen voor alle leden. 

Tevens is er een voorstel om de complete jeugd te voorzien van nieuwe wedstrijdkleding. Zij lopen nu nog rond in de 

wedstrijdkleding van een anders sponsor. Dit is niet wenselijk. 

Dolf: voorstel scheidsrechters die fluiten krijgen geen consumptie meer (bezuiniging). De regioscheidsrechters krijgen 

nog wel een consumptie. Jasmin ligt toe dat alle senioren leden van de vereniging fluiten. 

Is het dan een optie om een scheidsrechtershirt en een ijzeren fluit te leveren door de vereniging? 

Als alle senioren leden opgeleid worden om te fluiten is dat een beleidsverandering en moet dit opgenomen worden in 

het beleidsplan. 

Moeten we niet zelf een nieuwe ballenpomp en netten aanschaffen? De staat van materialen is erg slecht. Toezegging 

gehad van optisport dat defecte materialen vervangen worden. Wordt besproken in bestuursvergadering. 

Wouter: is er een budget voor opleiding/cursussen of valt dat onder trainers? 

Wanneer er met Werner overlegd wordt is er wel ruimte voor opleiding. De trainers liggen niet voor het oprapen en 

het niveau van de trainers opkrikken. 

Werner wordt bedankt voor zijn bijdrage. 

 

 



 

 

 

 

 

 

5. Verslag kascommissie (Henk Heijink, Joline Oosterbaan en Rosan Lievestro) 

Robert, Henk en Joline zijn aanwezig. Robert neemt het woord. Op uitnodiging van Werner Kamperman hebben Henk 

Joline en Rosan de kascontrole uitgevoerd met Werner Kamperman. De stukken werden toegestuurd en de 

kaskommissie kreeg een week de tijd om de stukken te bekijken. 

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.  

Dit seizoen is alles overgezet naar een nieuw boekhoudprogramma. Dit is een enorme verbetering en vrij gemakkelijk 

om in de werken ten opzichte van het oude programma. 

Nog 1 tip: de volgende keer wil de kascommisie graag de stukken 2 weken voor de kascontrole ontvangen. 

Nu Henk de kascommissie gaat verlaten gaat er ook kennis omtrent boekhouden de commissie verlaten. De wens van 

de huidige kascommissieleden is dan ook om iemand met boekhoudkundige ervaring zitting te laten nemen in de 

kascommissie. Zij hebben Rob Sloetjes gepolst en hij wil zitting nemen in de kascommissie. De vergadering keurt dit 

goed. 

Henk, Joline en Rosan worden bedankt.  

De ledenvergadering verleent het bestuur discharge voor de financiële stukken 2020-2021. 

 

6. Benoeming nieuw lid kascommissie 

Henk Heijink is aftredend. Joline Oosterbaan blijft lid van de kascommissie. Rosan Lievestro is nieuw kascommissie 

lid. Rob Sloetjes meldt zich als reserve kascommissie lid onder luid applaus van de aanwezige leden. 

Henk wordt bedankt voor zijn inzet. 

 

7. Contributie 

Gezien de positieve resultaten heeft het bestuur besloten de contributie niet te verhogen met de jaarlijkse index van 

3%. Werner bedankt voor de uitleg. 

 

8. Jubilarissen 

Als bestuur willen we de jubilarissen huldigen op het moment dat het weer mogelijk is. Wel hebben de jubilarissen 

een mail gehad dat ze een jubileum hebben bij Heva VcV. 

 De jubilarissen zijn: 

 Jan ten Brinke, heren recreanten 40 jaar lid. 

 Wilma Navis, dames recreanten 2, 40 jaar lid. 

 Nicole Wisselink, dames recranten 2, 25 jaar lid. 

 Alle jubilarissen van harte gefeliciteerd. 

 

9. Benoeming nieuw bestuurslid 

Jurgen Koenders is bereid gevonden om als nieuw bestuurslid toe te treden. Jurgen wordt onder luid applaus gekozen 

als nieuw bestuurslid. (alle aanwezige leden gaan akkoord). Jurgen stelt zich even kort voor. 

Jurgen van harte welkom in het bestuur. 

 

10. Rondvraag 

Alfons: komt er in het najaar alsnog een Algemene Ledenvergadering? Arjen beantwoord deze vraag bevestigend, er 

komt in het najaar een Algemene Ledenvergadering. 

Robert: de materialen zijn in slechte staat. Reparaties die slecht uitgevoerd zijn. Werner wil dit met de BHV 

commissie overleggen. Wat is de ervaring van andere clubs en hoe is de staan van hun materialen. Dolf stelt voor om 

ook DOS de zwemclub mee te nemen in dit overleg. Werner wil bovenstaande bespreekbaar maken in een overleg met 

Optisport. 

 



 

 

 

 

 

Joline: de website is al 2 jaar een punt van aandacht. Zij heeft het idee dat het stil staat. Commissiepagina is niet op to 

date. En ook de teamfoto’s die gemaakt zijn voor de Glossy op de website plaatsen. Nicole zal dit oppakken met de 

webmaster. 

Jasmin: wil opmerken dat ze het jammer vindt dat de oliebollenactie niet van de grond is gekomen. Bij andere 

verenigingen hebben ze het wel van de grond weten te krijgen. Misschien bij andere verenigingen kijken voor input? 

De nieuwe actie: plaatcake actie; is deze actie alleen onder de leden of wordt er ook in Varsseveld verkocht? 

Supersaturday: wat is daar de begroting voor? Is wel budget voor te vergelijken met vorige seizoenen. 

Heeft informatie gemist omtrent de beachvolleybalvelden. Nog een keer onder de aandacht brengen? Nu kwam de 

informatie vanuit de voetbalclub in plaats van de volleybalclub. 

Lizzy: Scholenprojecten? Benieuwd hoe het daarmee staat? Wordt dit nog opgepakt? 

Jurgen gaat informatie inwinnen hoe dit vorm te kunnen geven. Bijv met hulp van Johan Strokap van Rivo Rijssen. 

Verzoek om leuke foto’s, filmpjes aan te leveren bij Lizzy of Noa zodat facebook en instagram up to date gehouden 

kunnen worden. 

Mareen: Wil het opruimen van de materialen in het materialenhok onder de aandacht brengen. Dit wordt niet door 

iedereen even netjes gedaan. Spullen opruimen waar ze horen en de netten oprollen. Kasten van Heva VcV op slot 

draaien. Oproep contactpersonen teams om zorg te ragen dat de materialen en de kleedkamers netjes achter gelaten 

worden. Het is een gezamenlijke verantwoording en men moet elkaar aanspreken op het gedrag. 

Wouter: Is er een vertrouwenspersoon binnen de vereniging? Is het dan een idee om haar een fysieke ronde langs de 

teams te laten gaan zodat men weet dat er een vertrouwenspersoon binnen de vereniging is. 

Wil meer verbinding leggen tussen de prestatieve en de recreatieve teams. Wouter ziet hier een uitdaging. Elkaar op 

trainersvlak treffen. Warme vereniging met betrokken mensen maar is opzoek naar het verenigingsgevoel. 

Dolf: de hal is erg leeg, kunnen we niet beter een deel van de hal teruggeven? Wordt bekeken door TC en bestuur. 

Marlijn: aanvullende opmerking over de kleedkamers, douches niet schoon, niet netjes achter gelaten. Douches 

worden niet goed/hygiënisch schoongemaakt door Optisport. 

Annie: zaalindeling is erg onduidelijk. Moeilijk te lezen wanneer een team kan starten met trainen. 

Dames recreanten 1 spelen nog maar met 7 personen. Men twijfelt of men door wil komend jaar. De lol gaat er een 

beetje af. Annie wordt uitgenodigd in de eerstvolgende bestuursvergadering. 

Ben: hoe wordt de Glossy ontvangen? De reacties zijn goed geeft Arjen aan. 

 

11. Sluiting 

De vergadering wordt om 21.30 uur gesloten. De voorzitter bedankt iedereen voor de komst en zijn/haar bijdrage.  

Speciaal woord van dank voor alle vrijwilligers. 

 
 


