
Verslag Algemene Ledenvergadering 17april 2019

Aanwezig: 22 leden, waarvan de bestuursleden:
Stephan Haukes - voorzitter / sector Prestatie
Piet Eggermont - secretaris
Bas Derksen - penningmeester
Imke Neijenhuis - sector Sportief
Ans Majoor - sector Jeugd

Afgemeld: 4 leden hebben zich afgemeld

1. Opening
Voorzitter Stephan Haukes opent de vergadering. 
Dit is de voorjaarsvergadering, waarin de begroting en de contributies voor het nieuwe seizoen 
worden vastgesteld.

2. Mededelingen
 Mini’s N6 1, MC1, JC1, JC2 en H2 zijn kampioen geworden. Dames 1 heeft in hun eerste jaar 

in de Topdivisie de 3e plaats weten te bereiken. Heren 1 speelt ook komend seizoen in de 
Eredivisie. Kortom, een jaar vol sportief succes!

 Ook rondom de velden was het een succesvol jaar, met een grote inzet van vele leden: de 
jubileumcommissie die een seizoen lang activiteiten organiseerde, alle mensen die nodig zijn 
voor de wedstrijden van H1 en D1.

 De Sector Sportief is weer op sterkte, zodat de breedtelijn organisatorisch weer goed is 
bemenst. We zoeken nu nog versterking voor de Sector Volleybalondersteuning.

 Frank Meeuwsen, onze webmaster, heeft kort verteld hoeveel bezoekers onze website 
bekeken en hoeveel mensen via Facebook en YouTube de verrichtingen van VoCASA volgden.
De vergadering sprak zijn waardering uit voor het vele werk dat Frank in onze digitale media 
stopt.

 Het zoeken naar nieuwe accommodatie is in een volgende fase beland: we overleggen nu 
met de gemeente over de nieuwe sporthal in Noord, die midden 2021 gereed moet zijn. 
Onze inzet is onze competitiewedstrijden en een deel van onze trainingen in deze nieuwe hal
onder te brengen en daarnaast de huidige hal als trainingshal aan te houden. 

3. Vaststellen verslag ALV 26 september 2018
Het verslag van de ALV van 26 september 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

4. Vrijwilligerswerk / taken per team 
Het bestuur is bezig ons motto “Volleyballen doe je samen” nog vaster in te vullen:
 Het ophalen van het oud papier wordt door de DAR steeds moeilijker gemaakt. We kijken of 

het mogelijk is in plaats daarvan met z’n allen mee te gaan doen aan de Nijmeegse 
loopwedstrijden. Om een vergelijkbare opbrengst te halen, zou iedereen ongeveer een keer 
per jaar tussen de 4 en de 6 uur aan zo’n loop moeten meewerken. We willen die taak via de 
teams verdelen, zodat teamleden elkaar aan kunnen spreken om deze teamopgave te 
realiseren.

 Als we geen trainer kunnen vinden voor  (breedte)teams, dan willen we een team vragen 
zo’n team te adopteren en gezamenlijk te zorgen voor de invullen van de trainingen. 
Overigens hebben we voor het nieuwe seizoen voor de meeste teams al een trainer 
gevonden maar waar dat niet lukt, willen we op deze manier invulling geven aan onze 
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor elkaar binnen VoCASA
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 Omdat we teams meer als groep verantwoordelijk willen maken voor hun bijdrage aan de 
vereniging, zullen we ook regelmatig bekijken welke teamleden functies binnen VoCASA 
invullen. Als een team daarin achterblijft, dan zullen wij als bestuur het gesprek daarover met
dat team aangaan.

 En omdat het natuurlijk ook leuk is om gezamenlijk dingen met je team te kunnen doen, 
stellen wij een deel van de verdiensten voor de club te beschikking in een “teampot”. 

De ALV heeft begrip voor de voorstellen  van het bestuur en ondersteunt deze benadering. Het 
bestuur gaat de plannen verder uitwerken en streeft ernaar deze in het nieuwe seizoen in te 
voeren.

De voorzitter brengt nog twee punten aan de orde:
 Onze Vertrouwenscontactpersoon (VCP) Wietske Wijnberg heeft aangegeven haar functie te 

willen neerleggen. Het bestuur is op zoek naar een of twee mensen die haar op willen 
volgen. Wietske is bereid haar opvolgers in te werken en ook landelijk is er veel 
ondersteuning voor de VCP. Kandidaten kunnen zich melden bij de voorzitter.

 De opleidingsstructuur voor trainers en scheidsrechters is door de Nevobo aangepast. 
Mensen die een volgende stap willen zetten in hun carrière als scheidsrechter of trainer, 
worden van harte uitgenodigd om hiervoor een opleiding te volgen. We zoeken ook mensen 
die als verenigingsexpert anderen daarbij willen helpen. Ook daarvoor biedt de Nevobo 
opleidingen aan.
We hebben kennis in huis om dergelijke cursussen ook in eigen huis of in eigen regio te 
organiseren, wat het deelnemen natuurlijk makkelijker maakt. 

5. Begroting 2019-2020
Penningmeester Bas Derksen licht de begroting voor het nieuwe seizoen toe. 
In deze begroting zijn we  er van uit gegaan dat Heren 1 weer in de Eredivisie speelt. Onze 
licentieaanvraag is positief ontvangen, dus we verwachten binnen een paar dagen de definitieve 
goedkeuring te ontvangen.
Uitgangspunt voor de begroting is dat de contributie wordt aangepast voor de inflatie en verder 
niet stijgt. De opbrengst aan contributies is voorzichtig begroot.. Aan de inkomstenkant is een 
verdere stijging opgevoerd van de sponsorgelden, om de volgende stap te kunnen zetten in de 
uitvoering van de Eredivisie- en Topdivisieplannen. Deze hogere inkomsten worden afgedekt 
door concrete afspraken met sponsoren en voor het overige staat een van onze sponsoren 
garant. Op dit moment is het bestuur dan ook van mening dat onze topsportambities zonder 
risico binnen de verenigingsstructuur kunnen worden gerealiseerd. Mede gezien het vorige 
agendapunt heeft dat de sterke voorkeur van het bestuur.
Aan de uitgavenkant hebben we de indeling aangepast aan de drie pijlers van de vereniging . De 
kosten voor de Sector Jeugd en de Sector Sportief zijn ongeveer gelijk gebleven. De kosten voor 
de Sector Prestatie zijn hoger geraamd, om ruimte te hebben voor extra trainerskosten en voor 
onkostenvergoedingen. Ook bij de zaalhuur is rekening gehouden met een uitbreiding van 
trainingsuren. De kostenstijgingen worden afgedekt door de hogere sponsoropbrengsten.
Als de verdere voorbereiding voor het nieuwe seizoen nog tot aanpassingen van de begroting 
leidt, zullen we deze in september nog aan de ALV voorleggen.

De vergadering gaat unaniem akkoord met de begroting voor het seizoen 2019-2020

6. Contributie 2019-2020
Zoals gezegd stelt het bestuur voor de contributies voor het nieuwe seizoen te laten stijgen met 
3% inflatiecorrectie. Dat is hetzelfde percentage dat de gemeente toepast bij de huurprijzen.
De kledingbijdrage wordt niet geïndexeerd, omdat deze op dit moment toereikend is om de 

Volleybalvereniging VoCASA, Postbus 6557,  6503 GB Nijmegen
secretariaat@vocasa.nl

KvK Nijmegen 40146310



kledingkosten te dekken.
Opgemerkt wordt nog dat de term “niet-spelend” in het overzicht verwarrend is: Bedoeld wordt 
leden die niet spelen én geen functie vervullen. Niet-spelende leden die een functie vervullen zijn
vrijgesteld van contributie.

De vergadering gaat unaniem akkoord met de contributie voor het seizoen 2019-2020

7. Rondvraag en sluiting
 Han Kersten meldt dat zich regelmatig beginners aanmelden, waarvoor geen plek is in de 

bestaande recreantengroepen. Hij wil graag mogelijkheden om een nieuwe beginnersgroep 
te starten. 
Het bestuur ondersteunt deze vraag van harte. Zodra een trainer voor zo’n groep is 
gevonden, zorgt het bestuur voor de inhuur van ruimte.

 Marloes Hendriks meldt dat op zaterdag sommige teams het regelmatig laten afweten, als ze
staan ingeroosterd om te tellen of te fluiten. 
Als een team daar een gewoonte van maakt, dan wil het bestuur daar graag over worden 
geïnformeerd, zodat het bestuur het team daarop kan aanspreken.

 Martijn Kwappenberg vraagt aandacht voor de verbinding tussen breedteteams en 
prestatieteams, omdat daar nu soms weinig contact tussen is. 

De voorzitter sluit de vergadering en hoopt iedereen in het nieuwe seizoen weer op of rond het 
volleybalveld te treffen.
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