
ALV Kalinko 22 september 2020 

Aanwezig: Lisan Visser, Thijs Mulder, Anneke de Jong, Dana The, Peter Geval, Aletta Eikelboom, Kees 

Roos, Nathan van Adrichem, Ard Pronk, Rafke Jongen, Anneloes de Beer, Nidal Al Qaq, Fleur Pronk, 

Mariska Neefjes, Leontien van der Bent, Gerard van Dop, Maarten Schuurman, Lisanne Cosman, 

Suzanne Veldman, Jan Roelofse, Nathan van, Matel Smit, Frans Hamelink, Josine Rawee, Rob van 

Ooijen 

1) Opening en welkom 

Thijs heet iedereen welkom. Rafke legt uit hoe het stemmen online gaat. 

 

2) Verslag van vergadering 2019 

Gestemd en goedgekeurd. 

 

3) Bestuur aftreden en voordracht 

Volgens het tweejaarlijks rooster zijn aftredend 

- Anneke de Jonge 

- Peter Geval 

- Ard Pronk 

- Aletta Eikelboom 

- John Konijn 

Twee van de vijf bestuursleden stellen zich opnieuw verkiesbaar. 

Het bestuur wil daarom de volgende bestuursleden voordragen 

- Ard Pronk – algemeen bestuurslid  

- Aletta Eikelboom – wedstrijdsecretaris 

- Iris Verheul – marketing, communicatie, IT & sponsoring 

- Rafke Jongen – secretaris 

De oude bestuursleden zijn uit gestemd en de nieuwe bestuursleden zijn in gestemd.  

4) Terugblik 2019-2020 

Thijs blikt terug op het afgelopen jaar. Zo waren het oliebollentoernooi en de Super Saturday een 

groot succes. 

5) Financiën 

A. Goedkeuring cijfers 2018/2019 obv advies kascommissie 

Dana geeft aan dat er een positief advies is geweest van de kascommissie. Goedgekeurd door de ALV.  

 

 

 

 



 

B. Voorlopig resultaat 2019/2020 

Dana legt de voorlopige resultaten uit. Lisanne stelt een vraag over de overgebleven kosten van de 

zaalhuur. Dana geeft aan dat dit meegenomen wordt in de corona vergoeding en het verlagen van de 

contributie, de rest staat bij de reserves. Maarten vraagt wat de corona vergoeding is. Dana geeft aan 

dat dit zo behandelt wordt. Dana geeft daarnaast aan dat er geld uit de reserve wordt gehaald voor 

investeringen in trainingen en dat er geld in dit jaar wordt gestoken voor het lustrum. Niet geheel zeker 

of dit dankzij corona wordt opgemaakt. Fleur heeft twee vragen. Er wordt minder begroot op 

opleidingen, waarom? Dana geeft aan dat er vorig jaar niets is uitgegeven, vandaar dat dit naar 

beneden is gegaan. Nidal vraagt zich af waarom er 8500 euro begroot is voor de feesten. Dana geeft 

aan dat dit begroot is vanwege het lustrum, maar dat uitgeven momenteel niet mogelijk is.  

C. Tegemoetkoming contributie ivm Corona 

Dana legt uit waarom er gekozen is voor het bedrag qua tegemoetkoming. Kees vraagt zich af of er 

veel mensen hebben gevraagd om een vergoeding. Thijs geeft aan dat dit meeviel. Kees vraagt zich af 

waarom we dan alsnog geld teruggeven. Dana geeft aan dat we geen winst horen te maken, vandaar 

dat het nu terug gaat naar de leden. Kees geeft aan kan terug naar het lustrum. Dana geeft aan dat er 

daar al voldoende voor gereserveerd is en dit bedoeld is voor de leden die vertrouwen hebben in de 

vereniging. Fleur komt met een idee om een intekenlijst te maken voor leden die de tegemoetkoming 

niet hoeven. Dana geeft aan dat dit veel administratie met zich mee brengt en geeft aan dat als leden 

het terugstorten dat fantastisch is. Thijs en Dana geven aan dat ze graag nog willen zeggen dat de 

vereniging niet in zwaar weer zit. Peter geeft aan dat dit goed is om op de website te zetten als mensen 

het niet willen hoe ze dat moeten doen. Dana geeft aan dat dit een goede keus is. Rob vraagt zich af 

wat het saldo van de vereniging is. Dana geeft aan dat er ... euro op de reservelijst staat. Rob geeft aan 

dat er 10 à 12 jaar geleden er een afspraak is gemaakt om 1/3 van de jaarinkomsten op de reserve 

moet staan, dit is meer. Maarten geeft aan dat het voor Heren 1 & Dames 1 nieuwe sportkleding actie 

is. Matel geeft aan dat dit in de eerdere ALV al besproken is. Peter geeft aan dat dit een mooi plan voor 

de toekomst is. 

 

 

 

 

 



D. Akkoord voor het contributievoorstel 

Dana legt het contributievoorstel uit. Fleur vraagt waarom heren 1 een ander tarief betaald. Dana geeft 

aan waar het verschil in zit: manager, assistent trainer, teamweekend enz. Daarnaast geeft peter aan 

dat de kosten van de trainers ook anders zijn. Kees vraagt zich af wat het verschil is bij de jeugd. Dana 

geeft aan dat de kosten van de hogere jeugd hoger zijn zoals de ruimte enz. Aletta stelt een vraag uit 

de chat wat als Dames 2 promoveert. Dana geeft aan dat als dit gebeurd zij ook een hoger tarief gaan 

betalen. Lisan vraagt zich af waarom. Dana geeft aan dat als zij promoveren er ook een andere trainer 

komt. Lisan geeft aan dat dit een ander geval is. Peter geeft aan dat er dan nogmaals naar gekeken kan 

worden door het bestuur. Nidal geeft aan dat er een verschil is tussen de faciliteiten zoals trainers en 

sponsoring zoals de kleding. Dana is het daar gedeeltelijk mee eens. Fleur vraagt zich af of er nog een 

losse kolom is voor mensen die alleen trainen. Dana geeft aan dat dit het training lid is. Rob stelt een 

vraag over de volleybalspeeltuin. Dana verhelderd deze. Nidal wil graag een opmerking maken voor 

het stemmen, dat de nieuwe contributie al doorgestuurd is naar nieuwe leden. Dana geeft aan dat dit 

niet handig was. Kees geeft aan dat dit de laatste week ook is aangepast in de mailtjes. 

Er wordt gestemd, er is een meerderheid. 

Dana geeft aan dat er geen kamp komt jaar. 

E. Akkoord gevraagd op begroting 2020/2021 

Er is over gestemd, er is een meerderheid. 

F. Benoeming van de kascommissie 

Dana introduceert de nieuwe kascommissie: 

- Lisanne Vissers 

- Amy Christoffels 

 Er wordt over gestemd. Er is een meerderheid.  

 

6) Kalinko jaarplan 2020/2021 

Thijs legt het TC onderdeel uit. Er komt een verhaal betreft doorstroming, momenteel geen instroom 

om de kinderen eerst goed op te vangen. CMV is de kwaliteit aan het uitbreiden. Senioren die geen 

competitie meer willen doen we richting de recreanten hebben. We missen nog een voorzitter bij de 

senioren. Lisan heeft een vraag of Heren 2 een prestatieteam is. Thijs geeft aan dat dit Heren 3 is. Fleur 

geeft lachend aan dat Dames 5 ook een prestatieteam is. Kees vraagt zich af waarom de jeugd niet 

opgenomen is als prestatieteams. Thijs geeft aan dat het eerste team van alle jeugd een prestatieteam 

is. Peter geeft aan dat deze fout is ontstaan door de vacature.  



 

Aletta ligt een aantal toe rondom de wedstrijd zaken. Zoals dat de ouders die vorig jaar gingen fluiten, 

deze lijn wordt dit jaar doorgezet. Ook geeft Aletta aan dat er een corona commissie is die hier duidelijk 

over wilt zijn. Aletta geeft aan dat afgelopen vrijdag de wedstrijd goed is verlopen en afgelopen 

zaterdag het moeilijker verlopen is. Aletta legt de huidige corona regels uit. Nidal geeft aan dat er vorig 

jaar ook al gesproken is over ouders die niet voldoende volleybal kennis hebben. Aletta geeft aan dat 

er altijd wordt gezorgd dat er iemand is die op voldoende niveau kan fluiten. Leontien vraagt zich af 

waar de ouders fluiten bij hun eigen kind of een ander team. Aletta geeft aan dat als er ouders meer 

wedstrijden willen fluiten dat altijd kan. Leontien vroeg zich af of hier verschillen in zitten. Aletta geeft 

aan dat er voor veel teams ook een spelregeltoets nodig is. Rob geeft aan dat er veel gezeur is geweest 

over vrijwilligers bij de senioren. Aletta geeft aan dat ze dit niet meer helemaal helder heeft. Fleur 

geeft aan dat CMV gewoon wordt ingedeeld als zaaldienst. Kees vraagt zich af of die doorgaan. Thijs 

geeft aan dat de eerste al teruggetrokken zijn. Kees geeft aan dat de beheerders weinig kennis lijken 

te hebben van corona. Aletta geeft aan dat de beheerders over het algemeen op de hoogte zijn van de 

richtlijnen rondom corona. Thijs geeft aan dat de corona commissie rechtstreeks contact heeft met de 

gemeente dus dat die kunnen overleggen. Anneloes mist een bericht naar alle teams om de 

verantwoordelijkheid te pakken omtrent als je een corona geval binnen je team hebt. Aletta geeft aan 

dat hier al iets van opgenomen is en dat er binnenkort een Q&A komt. Nathan vraagt naar de richtlijnen 

voor het douchen. Aletta geeft aan dat er gedoucht mag worden, maar dat er dan maar 4 mensen 

mogen douchen. Daarom is het advies om thuis om te kleden en te douchen. Nidal geeft aan dat het, 

het besluit is van de zaalbeheerder. Iemand vraagt zich af waarom er geen aanmeldingen komen voor 

publiek. Aletta geeft aan dat de sport voor gaat voor publiek. Thijs geeft aan dat als wij niet voldoen 

aan de corona regels houden dat we voor twee weken worden ontzegd, we hebben al een brief van 

de gemeente gehad. Thijs geeft aan, deel vooral je ideeën met de corona commissie als je creatieve 

oplossingen hebt. Peter vraagt zich af hoe het met omkleden gaat. Lisan geeft aan dat ze dat nog niet 

weet. Nidal geeft aan waarom geven we niet aan andere teams door dat ze zich vooraf moeten 

omkleden. Aletta geeft aan dat dit al gebeurd, maar dat de buitenschoenen natuurlijk naar 

zaalschoenen moet gewisseld worden.  

Matel presenteert de sponsoring & IT. Matel geeft aan dat alles in de app kan. Frans geeft aan dat er 

enkele niet werken, dus dat hij daar graag voor wil waarschuwen. 

Ard presenteert het onderdeel kantine. Jolanda is er mee gestopt en het is een uitdaging om daar een 

nieuwe oplossing voor te vinden. 



Ard presenteert de operationele zaken. Kees wil graag een compliment geven aan de dames die dit 

hebben opgelost, erg goed gedaan.  

Thijs presenteert de vrijwilligerszaken. Hij geeft aan dat het moeilijk is om vrijwilligers te vinden. Lisan 

geeft aan dat er best wel wat mensen zullen zijn die af geschrokken worden door de vacatures. 

Maarten valt Lisan bij. Thijs geeft aan dat dit wordt aangepast. Lisan geeft aan dat ze het punten 

systeem volledig snapt. Rob vraagt of er door het bestuur een analyse is gemaakt. Thijs geeft aan dat 

we momenteel niet bij nieuwe leden vragen welke taak ze gaan vervullen. Fleur geeft aan dat er ieder 

jaar wel in de enquête staat wat mensen zouden willen doen. Frans geeft aan dat veel mensen 

aangeven dat ze wel willen gebeld worden over een functie als ze zich inschrijven. Thijs geeft aan dat 

er alleen niemand op de functie zit om na te bellen over de inschrijvingen. 

7) Rondvraag 

Thijs bedankt de oud bestuursleden en bedankt de leden die aanwezig waren.  De vergadering sluit af 

om 21:02. 


