
ALV Kalinko 25 september 2019 

 

Aanwezig: John Konijn, Dana The, Aletta Eikelboom, Nida Al Qaq, Frans Hamelink, Kees Roos, 

Thea Cosman, Lars Daniels, Kirsten Moll, Frank Pronk, Mathel Smit, Iris Verheul, Maarten 

Schuurman en Lieke Smit, Peter Geval, Mario Cosman, Jacqueline Pronk 

1) Opening en welkom 

Mario heet iedereen welkom. Het is een bijzondere ALV, omdat het ook Mario’s laatste 

vergadering als voorzitter zal zijn.  

 

2) Verslag van vergadering 2018  

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.  

 

3) Financiën  

a. Goedkeuring cijfers 2017/2018 obv positief advies kascommissie  

De kascommissie heeft een positief advies gegeven op de cijfers van 2017-2018. De 

cijfers worden goedgekeurd. De penningmeester en de kascommissie worden bedankt.  

 

b. Voorlopig resultaat 2018/2019  

Er wordt gevraagd wat “Sprinkbok” is. Dit is een school waar trainers van Kalinko van os 

training geven. We krijgen daarvoor een vergoeding, die hoger is dan de vergoeding die 

we zelf geven. Het verschil in het tarief van “Springbok” en de eigen tarieven van de 

trainers 

Jacqueline licht verder toe dat de zaalhuur en de kosten van de NEVOBO een groot deel 

van de kosten beslaan. Vooral voor de tweede divisie betalen we extra (2.000 euro). De 

zaalhuur is de helft van de begroting. Het is een heel proces van zaalhuur om de zalen 

op tijd terug te geven etc. Dit wordt door Rob en Chantal heel goed gedaan. Vanuit de 

vereniging een compliment aan hen dat we zo mooi binnen de begroting zijn gebleven. 

Nathan vraagt of er ook met de gemeente gepraat over de jaarlijkse stijging van de 

zaalhuur. Dit gebeurt wel maar er wordt niet specifiek : Zaalhuur is elk jaar hoger, 

wordt er ook gepraat met de gemeente? Een particulier betaalt al veel meer. Dit doet 

Rob nu, maar het is een goede tip om dit soort ideeën mee te nemen om het vast te 

leggen voor een aantal jaar.  

De contributie gaat dit jaar niet omhoog. We zijn onder de begroting gebleven.  

John vraagt nog of er dingen zijn die we niet hebben gedaan, is er bijvoorbeeld geld 

voor materiaal blijven liggen? Nee, de bijdrage voor de trainers is lager en doordat 

minder zaalhuur kwijt waren zijn we zo mooi binnen de begroting gebleven.  

 

c. Akkoord gevraagd op Begroting 2019/2020  

Jacqueline licht toe dat veel van de kosten hetzelfde zijn als het jaar daarvoor. Er wordt 

rekening gehouden met een beetje groei. Waardoor sommige posten ook stijgen.  

Ook de kampbegroting ligt voor. Hier is te zien dat dat het kamp zichzelf bedruipt. De 

ALV gaat akkoord met de begroting voor 2019/2020. 

 

d. Akkoord gevraagd om komend jaar geen contributieverhoging door te voeren. 

Ledenaantal is behoorlijk gegroeid en daardoor meer inkomsten. We hebben ruim 7000 



euro over. Dat is de reden dat de contributie voor dit jaar niet zal worden verhoogd. 

We zijn stabiel en hebben ook een mooie reserve.  

De ALV stemt daarmee in. 

 

4) Kalinko Jaarplan 2019/2020: op weg naar 50 jaar volleybal bij Kalinko. 

 Het gaat goed, maar er zijn ook zaken die moeizaam gaan. We missen op dit moment nog 

een trainer voor heren 1, 3 en dames 2. Het is jammer dat dat nog niet goed gelukt is. Deze 

trainers zijn op het laastse moment afgehaakt. Doel is extra aandacht voor trainers om ze 

ook langer te binden aan de vereniging. De TC’s zijn ook te krap bemand geweest. Fleur en 

Nidal  gaan de heren TC doen. De dames TC heeft ook twee leden die het gaan doen. De 

jeugd TC wordt ook steeds groter. De CMV heeft een steeds grotere groep. De tc’s lijken een 

goede basis te hebben.  

 

We groeien als vereniging. Dit jaar ook een extra herenteam en jeugdteam. Bij de jeugd is 

het aantal jeugdteams wel beperkt om het nog te kunnen behappen. Mooi om te zien. 

Verhouding tussen jeugd en senioren is 1 op 2 dat heeft als doel dat ouders ook mee gaan 

doen en betrokken worden bij de activiteiten. Dti wordt steeds belangrijker. Bij andere 

sporten is dat al zo, we moeten het gaan aanpassen. Ouders worden ook verantwoordelijk 

voor het fluiten van wedstrijden. Bij de hogere jeugdteams zal het ook gaan om VS2 niveau. 

Dit gaat komende weken van start en daar zal ook over gaan worden gecommuniceerd.  

 

Lars: maar ouders hebben geen nevobonummer? Er is geen oplossing voor vanuit de 

NEVOBO. De NEVOBO doet er tot nu toe niks aan. Volgende week krijgen we terugkoppeling 

hoe we dit kunnen oplossen. We hebben een afspraak met de directie van de nevobo  om dit 

op te lossen.  

 

Spelregelboekje beschikbaar dat ook leuk is om te lezen. De toets kan bijvoorbeeld ook niet 

worden gedaan door ouders zonder nevobonummer. A en B gaat D fluiten.  

 

Lars: A kan ook C fluiten. Dat kan wel, maar is heel lastig te plannen.  

 

Nieuwe kledinglijn: voor omdat de kwaliteit minder, daarom overstappen van Erima en 

Beltona over te stappen op Hummel. De kosten zijn hetzelfde.  

 

Nieuw experiment: een aantal zaterdagen ook op de avond te gaan spelen. Zodat we ook de 

sfeer van de vrijdag kunnen krijgen op de zaterdag. Dit jaar zal het een experiment zijn 

waarin we dat op een aantal keer gaan doen. 

 

Dana: niet een te groot gat met de jeugd eerder op de dag? We nemen het mee, is een 

aandachtpunt voor het plannen.  

 

Nathan: Wanneer: van 18:00 uur tot 20:00 uur bijvoorbeeld.  

Mario vraagt of het wordt gewaardeerd? Er klinkt veel enthousiasme.  

 

Nidal: gezien de toekomst is het een goed idee. Omdat de jeugd ook groeit.  

 

CMV-trainster: Voor de jeugd is niet zo heel veel feestjes. Doe er wel iets mee. Een activiteit 

een loterij bijvoorbeeld.  



 

Kees: moet wel veel actie op te worden gezet. Moet inderdaad niet elke week.  

 

2021: 50 jaar Kalinko – dat wordt  

 

John: Een display zou leuk zijn (zoals Sliedrecht) om dingen op aan te kondigen. Mario en Jo 

gaan er over nadenken of we zoiets in de kantine kunnen ophangen.  

 

John: gradueel veranderen. Het jaarplan is wat dat betreft misschien niet echt focus en niet 

echt een plan om er daadwerkelijk iets mee te doen. We doen stap voor stap en je moet ook 

niet te veel willen doen. Wat vinden ze van de jeugd bij Kalinko. We staan er goed op. Niet 

alles gaat goed, maar over het algemeen doen we het goed. 

 

Aletta: super Saturday. Afgelopen jaar is er niets meer mee gedaan. Dat is jammer als je iets 

wilt organiseren. Bus regelen dat helpt omdat je dan al de helft van de invulling hebt.  

Mathel: wordt het strategisch plan herzien. Er komt weer een nieuw plan door de nieuwe 

voorzitter.  

 

John: er is een trekker nodig voor Super Saturday. De eerste keer was het Menno. Dit jaar 

was er niemand die dat deed. Misscien een idee om een jeugdcommissie op te richten 

(KEES). Dat is goed om leuke activiteiten te organiseren en een aanspreekpunt te hebben.  

 

Misschien ook wel leden van de A of B als die kunnen aansluiten. Zou goed zijn als er mensen 

zijn die dat kunnen doen. Ook actieve ouders bij de C Jeugd (KEES).  

 

NIdal: Zaaldienst welke teams op welke zaaldienst. Dus niet dames 10 op de prestatieteams. 

Het is goed om daar rekening mee te houden. Dit veroorzaakt irritatie en vertraging.  

 

Lars: maar het thuisspelende team hangt toch het eigen team op? Er wordt altijd gewacht op 

de zaaldienst 

 

Dana: Jeugd kan dat niet 

 

Aletta: De zaaldienst is niet verantwoordelijk voor het ophangen van de netten. En er wordt 

rekening gehouden met de onervaren teams.  

 

Nathan: zet nog een keer op de site dat de verantwoordelijkheid voor het opzetten van de 

netten voor het team zelf is.  

 

Thea: laat de zaal ook netjes achter, het is nu echt een bende soms. Spreek elkaar aan.  

Goed om dat ook op de site zetten.  

 

Kees: Ballenkarren bij de wedstrijden. Handiger dan eigen ballentassen. Er wordt ook vaak 

gevraagd door uitploegen om ballen. 

 

Mario: dan verdwijnen er ook ballen. We kunnen gaan kijken of het mogelijk is. Drie 

ballentassen bij de beheerder, waren binnen 1 jaar weg. Het is geen verantwoordelijkheid 

meer van de thuisvereniging in ieder geval. 



 

5) ALV stemt in met het overstappen op Hummel 

Mathel: waarom geen andere wedstrijdshirts? Dat zou kunnen. Van HUMMel hebben ze ook 

mooie wedstrijdshirts 

 

Dana: niet iedereen zit er op te wachten. Het kost ook wat en de herenlijn en dameslijn en 

jeugdlijn ook anders is. 

 

Verschil in maten neemt Mario mee naar AJ.  

 

6) John: welke taken wil je doen, kun je digitaal invullen. Dit wordt ook zo gedaan bij 

Haaglanden. Dat zou bij Kalinko ook zou moeten doen. Toewijzen van vrijwillgerstaken aan 

mensen zodat de lasten iets beter worden verdeeld.  

Mario: doe het op ouderniveau? Ja, dat moeten we op ouderniveau doen, anders zijn het 

altijd nog dezelfde ouders.  

CMV trainse“Met zijn allen maken we het mogelijk!” 

Gradueel invoeren nieuwe shirts 

7) Er treden 3 bestuursleden af. Ze worden bedankt voor de afgelopen jaar deelname aan het 

bestuur. De nieuwe leden worden ook welkom geheten. Thijs vond het jammer dat hij niet 

aanwezig konden zijn.  

 

De vereniging heeft geen bezwaren voor het voordragen van de nieuwe leden.  

 

8) Rondvraag:  

Lars:  Momenteel staan er 2 rondes van 5 kwartier. Maar in praktijk is de zaal om 22:15 uur 

leeg. Wat doen we daar aan? Mario: Dat moet nog even worden afgestemd worden met alle 

partijen. Er gaat weer geschoven worden, maar afstemming met de partijen is nodig. Het 

klopt dat 5 kwartier te kort is voor een training, dit wordt dan ook opgelost.  

De vergadering wordt om 21:15 uur gesloten door Mario.   

 

 


