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1. Opening
Ineke heet iedereen hartelijk welkom en opent de vergadering. De Algemene ledenvergadering waarin
we verantwoording geven over het gevoerde beleid in 2016 en jullie mee willen nemen in de
ontwikkelingen voor 2017.
2016, een jaar waarin op 4 december jl. Bert Kettelerij is overleden. De vergadering houdt 1 minuut
stilte voor Bert.
Overige belangrijke momenten:
 Een succesvolle nieuwe worstenactie opgestart door heren 1 met groeipotentie
 Voor het eerst is Tornax met 52 leden gaan beachen
 In 2017 weer, Arie Bonnink wil weer helpen met opbouwen velden
 Een succesvol beachtoernooi tijdens de pompdagen
En een jaar waarin wij afscheid hebben genomen van André als bestuurslid maar waarin hij gelukkig
nog de rol heeft willen waarnemen. Vandaag voor de allerlaatste keer.
2. Notulen
De notulen worden per pagina vastgesteld en André wordt bedankt voor de juiste weergave.
Actiepunten na aanleiding ALV vorig jaar:
 We hebben geen belactie gedaan maar hebben zelf actief bestuursleden geworven.
3. Ingekomen stukken
De nodige uitnodigingen voor regiovergaderingen, notulen en nieuwsbrieven zijn binnen gekomen. De
belangrijkste feiten worden iedere keer weer zo snel mogelijk via de website en nieuwsbrief
gecommuniceerd.
4. Mededelingen, o.a. NEVOBO, Ruurlose Sportfederatie, convenant
volleybalverenigingen Berkelland
NEVOBO
- Arbitrage
Veel leden heb een scheidsrechter cursus gevolgd. Als heren 1 promoveert moeten we 2
regioscheidsrechters leveren.

-

Spelregelbewijs
Spelregels zijn geoefend met alle jeugdleden, afgesloten met een toets: het spelregelbewijs.
Allen beschikken oer up to date kennis en mogen miniwedstrijden en jeugd C fluiten.
Herijking spelregels in 2016/2017 om het sportplezier terug te brengen
(Wisselen, netfouten, voetfouten)

Ruurlose sportfederatie, Vereniging Sportkoepel Berkelland
Voorzitter geeft een korte toelichting over de zaken die het afgelopen jaar bij de Ruurlose
Sportfederatie en Sportfederatie Berkelland hebben gespeeld. Een belangrijke wijziging is de
opheffing van alle plaatselijke sportverenigingen en het oprichten van één grote Vereniging
Sportkoepel Berkelland. VSB is afgelopen november opgericht.
Vanuit Ruurlo heeft Ben Lodeweges zitting genomen in de VSB.
In Ruurlo blijven we met een aantal verenigingen wel actief praten over de sportaccommodaties
in Ruurlo (sporthal/sportzaal).
De sporthal is volgend jaar 40 jaar oud. Wens van stichting zwembad is een nieuwe sporthal. Een
andere optie is renoveren. Waarschijnlijk wil de gemeente geen nieuwe sporthal financieren. Wij
moeten strijden voor extra ruimte voor de volleybal.
Convenant volleybalverenigingen: geen ontwikkelingen.
Gezamenlijk beginnerscursus CMV opgezet en over en weer ontwikkelingen uitgesproken. In
Beltrum heeft de volleybalvereniging en turnvereniging een gezamenlijk initiatief ontwikkeld om
gezamenlijk gym/volleybal aan te bieden. Wellicht een optie voor de toekomst om nieuwe, jonge
aanwas te vergroten.
5. Jaarverslag Secretaris
De belangrijkste punten uit het jaarverslag worden benoemd: verloop ledenaantal, afscheid
kaderleden. In 2016 was de vacature voor het secretariaat nog vacant.
T.o.v. van vorig kalender jaar is er een totale krimp van 4 leden. Het aantal jeugdleden is met 16
leden afgenomen. Het aantal senioren is dus gegroeid. Het aantal recreanten teams is van 2 naar
3 gegaan.
6. Jaarverslag Financieel
André geeft een korte toelichting op het financieel jaarverslag 2016. De conclusie is dat er een
groot tekort is over het jaar 2016.
Het begrotingstekort bedraagt €2380 en wordt veroorzaakt door:
 Minder contributies i.v.m. langdurig zieken
 Shirtsponsoring is minder dan begroot, geen aanvullende vergoedingen
 Advertenties meer dan begroot
 Grote clubactie viel tegen
 Trainerskosten hoger dan begroot en externe opleidingskosten
 Huur sporthal hoger omdat we gebruik maken van gymzaaltje
 Kosten bank hoger omdat er iets fout is gegaan met een incasso
7. Verslag kascommissie
Bertie Boers en Gerrit te Kronie zijn dit jaar bij André geweest om de administratie te controleren.
Deze is akkoord bevonden en daarom vragen ze de vergadering de penningmeester decharge te
verlenen. De vergadering gaat hier mee akkoord.
8. Verkiezing kascommissie
Bertie Boers verlaat de commissie, Gerrit te Kronie blijft lid en reserve Eef Marsman wordt
definitief lid. Als reserve biedt Henri Geerdink zich aan.
9. Begroting 2017 (inclusief vaststellen contributie) (André woord geven)
Het bestuur heeft al verschillende jaren haar zorg uitgesproken over het binnen halen van diverse
sponsors en adverteerders. Initiatieven om extra aandacht hieraan te geven zijn niet opgestart

vanwege de overige werkzaamheden van de zittende bestuursleden. Overige kosten die jaarlijks
stijgen zijn de trainerskosten.
Volgend jaar is een tekort van €3466 begroot. Dit exploitatieverlies moet opgelost worden.
Eerste voorstel bestuur: dit jaar geen bedrag voor jubileum reserveren.
Eef heeft het vorige jubileum voor minder dan €5000 gereserveerd. Als we zo door gaan hebben
we in 2020 een budget van €8200. Ooit is vastgesteld dat we €5000 genoeg vinden voor een
jubileum.
Tegenvoorstel leden: slechts €500 reserveren voor het jubileum i.p.v. €1000.
Akkoord bevonden door bestuur.
Tweede voorstel bestuur: De contributie verhogen met €10,00. Hiermee kunnen we €3000 op de
begroting inlopen.
Inclusief deze verhogen zal de contributie nog steeds lager zijn dan de contributie van andere
sportverenigingen in Ruurlo en van andere volleybalverenigingen in de omgeving. Er moet nog
kritisch gekeken worden hoe leden met een hoog verbruik meer terug doen voor de vereniging in
geld of diensten.
ALV gaat akkoord met het voorstel.
Verandering sponsorbeleid: bedrijven kunnen nu ook alleen sportkleding sponsoren zonder een
extra bijdrage te hoeven leveren.
De begroting van 2017 wordt door ALV goedgekeurd.
10. Bestuursverkiezing:
 Secretaris
Quicilia Hoffman is bereid om de bestuursfunctie Secretaris op zich te nemen. De vergadering
gaat akkoord met de benoeming.
 Penningmeester
André Welmerink is aftredend en niet herkiesbaar. Ineke bedankt hem voor zijn inzet.
Gisteren iemand zich gemeld om penningmeesterschap op te nemen, donderdag geeft hij
uitsluitsel. Vergadering geeft akkoord om penningmeester te laten starten.
 Lid TC
Marcel Giesen is bereid gevonden om de bestuursfunctie Lid TC op zich te nemen. De
vergadering gaat akkoord met de benoeming.
De TC is het afgelopen jaar uitgebreid met Bas Brokking.
Vacant: Corry Giesen wil jeugdzaken overdragen.
11. Jaarverslag en jaarplan Jeugdzaken (Corry woord geven)
Corry licht de belangrijkste zaken uit het jaarverslag jeugdzaken toe.
Belangrijkste ontwikkelingen 2016:
- Activiteiten ledenwerving
(scholenvolleybaltoernooi, sportdag i.s.m. badminton, sportintro, kies je sport)
- Activiteiten ledenbehoud
(mini van de week, jeugdkamp, sinterklaas, ouder/kind toernooi)
- Maatschappelijke stage: afgelopen jaar geen aanvragen
In september 2017 wordt een vriendjes/vriendinnetjes dag georganiseerd voor de mini’s.
12. Jaarverslag en jaarplan T.C
Marcel benoemd de belangrijkste items uit het technische verslag.
Belangrijkste ontwikkelingen in 2016 waren:

-

Nieuw TC lid vinden en structuur voor overleg inbouwen. Dit is ons gelukt met de komst van
Marcel en nu ook Bas Brokking.
Trainerskorps uitbreiden, ontwikkelen en opleiden van jeugd tot trainer.
Opleiden en bijscholen scheidsrechters naar een hoger niveau en uitbouw beschikbaarheid.
Organiseren van het spelregelcafé voor de jeugd.
Ontwikkelingen volgen op gebied van digitaal wedstrijdformulier.

Voor 2017 zijn de belangrijkste agendapunten:
- Doorontwikkelen structuur TC overleg
- Opleiden en bijscholen scheidsrechters naar een hoger niveau en uitbouw beschikbaarheid.
- Trainerskorps uitbreiden en ontwikkelen
- Digitale wedstrijdformulier
Opmerking: problemen voorzien voor fluiten (op hoog niveau) indien digitaal formulier zonder
WIFI. Moet goed onderzocht worden.
- Beachvolleybal
- Nieuw materialen aangeschaft: ballen etc.
Actiepunt: scheidsrechters op regioniveau leveren i.v.m. kampioenschap Heren 1.
13. Jaarverslag en jaarplan PR en activiteiten
Ineke benoemd de belangrijkste items uit dit verslag. Voor het jaar 2016 werden de volgende zaken
benoemd als zijnde belangrijk:
- Optimaliseren communicatie
- Vinden van een sponsor coördinator, binnen halen sponsors/adverteerders
Nog steeds vacant: contactpersoon voor onze trouwe sponsors en adverteerders
- Herenlijn volleybal bewaken
- Evaluaties van activiteiten (zoals beachvolleybal)
- Behoud recreantenleden
- Inzet van leden bij acties
Met name enthousiasmeren van mini en jeugdleden is hierbij belangrijk
Vacature: coördinator Grote Club Actie.
Deze items staan ook voor 2017 op de agenda.
14. Rondvraag
- Jammer dat vereniging niks doet aan week voor de scheidsrechter
- Week van het sportplezier gemist dit jaar (Henri Geerdink wil dit volgend jaar oppakken)
- Leden die twee keer trainen meer contributie laten betalen of meer taken voor de vereniging
laten doen
- Betalingen aan trainers vaak (te) laat
15. Sluiting
Ineke bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en de vergadering wordt gesloten.

