
Notulen Algemene Leden Vergadering 
Volleybalvereniging Kalinko 

24 september 2014 19.30 uur 
Locatie: Kantine Sporthal Houtrust 

 
Aanwezig: 
Karen Ephraim, Peter Geval, Mario Cosman, Jacqueline Pronk, Thea Cosman, Ingrid Schoots, 
Ard Pronk, Marjolein Crone, Bert Aartsen, Frank Pronk, Rob van Ooijen, Jan Roelofse, Thijs van Ham, 
Lars Daniels, Lisanne Vissers, Berry van Leeuwen, Willem-Jan Spreeuwers, Frans Hamelink, Kees 
Roos, Annet van de Ven, Luuk Somers, Monique Lourens, Aletta Eikelboom (alleen even voorstellen, 
daarna trainen) 
 
Later aanwezig:  
Chantal Zanoni, Silvia van der Pol 
 
Afgemeld:  
Floor Pronk (trainen), Chantal Zanoni (trainen), Ingrid Stant 
 
Opening 
De voorzitter heet iedereen welkom en opent de ALV. 
 
Notulen vorige ALV 
Alle actiepunten van de vorige ALV zijn afgehandeld. 
 
Bestuur ontwikkelingen 

a. Benoeming penningmeester 
Het bestuur wil Jacqueline Pronk voorstellen als nieuwe penningmeester en bedankt Raoul Raab voor 
zijn bewezen diensten van afgelopen seizoen. 
 
Jacqueline Pronk stelt zich zelf voor en geeft aan in het verleden veel ervaring opgedaan te hebben 
met financiën en van plan te zijn deze functie voor langere tijd te vervullen, wat als erg positief 
ontvangen wordt. Zeker in het licht van de vele wisselingen afgelopen seizoenen. 
 
Er worden geen bezwaren aangedragen door de ALV bezoekers en Jacqueline Pronk is bij dezen 
benoemd tot nieuwe penningmeester voor in ieder geval de komende twee jaar.  
 

b. Benoeming twee algemene bestuursleden 
Het bestuur wil Aletta Eikelboom en Ard Pronk voorstellen als nieuwe algemeen bestuursleden. 
 
Aletta Eikelboom geeft aan in het verleden veel ervaring opgedaan te hebben met bestuurswerk en 
dat ze, na 10 jaar lid te zijn geweest en prive meer ruimte te hebben voor extra werkzaamheden, 
Kalinko graag wil helpen door algemeen bestuurslid te worden. Daarnaast zal zij samen met Hermien 
Post ook het westrijdsecretariaat voor haar rekening nemen. 
 
Ard Pronk zal voor velen een bekende zijn binnen de vereniging. Hij geeft aan dat hij dit seizoen even 
geen trainer is en daarom wat ruimte heeft om het bestuur te komen versterken. 
 
Ook hier zijn er geen bezwaren van de ALV bezoekers en Ard en Aletta zullen het bestuur komen 
versterken en Aletta zal wedstrijdsecretaris worden. 
 
 
 



c. Herverkiezing secretaris en voorzitter TC 
De bestuursvoorzitter vraagt allereerst aan Peter Geval en Monique Lourens of zij zich opnieuw 
verkiesbaar stellen. Beide reageren positief op deze vraag en de ALV bezoekers wordt gevraagd of zij 
bezwaar hebben tegen de herverkiezing van beide leden. Er is geen bezwaar en Peter en Monique 
zullen nog twee jaar deelnemen aan het bestuur. 
 

d. Voorstellen van de ledenadministratie en wedstrijdsecretariaat 
Het bestuur stelt Ingrid Schoots en Carine de Bruin voor als zijnde de nieuwe ledenadministratie. 
Ingrid zal zich voornamelijk bezig houden met spelerszaken zoals aan/afmeldingen en spelerspassen 
e.d. en Carine houdt zich bezig met de contributiezaken in samenwerking met de penningmeester. 
 
Wedstrijdsecretariaat is al eerder aan bod gekomen en deze positie wordt vervuld door Hermien 
Post en Aletta Eikelboom. 
 
De voorzitter geeft hier aan erg blij te zijn met de ontwikkelingen rond de vrijwilligers in de afgelopen 
maanden. Het is geweldig om te zien dat zo veel vacatures zo snel weer zijn ingevuld.  
 
Karen Ephraim neemt het woord om aan te geven dat Ilona Lievaart helaas afscheid genomen heeft 
als scheidsrechter coördinator en dit een groot gemis zal zijn. Gelukkig worden haar werkzaamheden 
opgepakt door Lisanne Vissers en Marloes van Put. Lisanne Vissers stelt zich voor. 
 
Peter Geval neemt het woord om de nieuwe TC leden voor te stellen.  
Voor D2/D3 en D8 zal Karlijn Kokhuis de honneurs als TC-lid waar nemen. 
 
Frans Hamelink meldt hier dat Matthijs Schoenmaker ook het vermelden waard is hier. Hij steekt erg 
veel tijd in de app en dit wordt erg gewaardeerd door Frans. 
 
In de jeugd TC zijn er vrij weinig leden weg gegaan en zijn er vijf nieuwe leden bij gekomen, dit zijn: 
Ronda Falter 
Michelle van Wijk 
Amy Nijst 
Bert Aartsen 
Marjolein Crone 
Er is nog 1 jeugd TC lid nodig, men kan zich aanmelden bij Luuk Somers (luuk.somers@gmail.com).  
 
Verder geeft Peter aan dat er voor bijna alle teams trainers zijn, op 1 team na. Wat natuurlijk 
fantastisch is. Bij de heren is Nico Dilling als trainer aangetrokken. Het is ook mooi om te zien dat er 
door het geven van een in-house VT3 cursus trainers van buiten zich gemeld hebben bij de club. Dit 
zijn Natanael Eugenia, Jeroen van den Berg, Gerard van Dop, Patrick van Eerten en Martine de Wit. 
 
Er zijn voor alle jeugdteams trainers alleen de CMV kan nog hulp gebruiken. Men kan zich hiervoor 
aanmelden bij Luuk Somers (luuk.somers@gmail.com). 
 
De materiaalcommissie is ook weer op volle sterkte, doordat Diede Labots en Eric Bruns zich hebben 
aangemeld. Willem Jan Spreeuwers geeft aan dit erg te waarderen.  
 
Verder hebben we een nieuwe functie binnen de vereniging en dat is de teamouder coördinatie. 
Deze persoon begeleid ouders met taken zoals rijroosters, fruitbeurten, sociale teamactiviteiten etc. 
Zij verlicht voornamelijk de taken van de trainers en/of coaches. Deze functie wordt vanaf dit seizoen 
vervult door Marjolein Crone.  
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Ook bij de sponsorcommissie zijn er wat wisselingen. Bert Aarsten heeft zijn functie neergelegd.  
De commissie is vervolgens aangevuld met Frank Pronk en Chantal Zanoni van binnen de vereniging. 
Verder wordt de commissie versterkt door Todor Garnenkov van buiten de vereniging en hij is 
gespecialiseerd in het werven van sponsoren voor verenigingen en hij heeft Kalinko zelf 
aangeschreven om dit voor ons te mogen doen. 
 

e. Openingsweekend 
De voorzitter geeft aan dit punt naar het einde van de ALV te willen verschuiven. 
 
Financiën 

a. Goedkeuring 2012/2013 
De kascommissie heeft de begroting van 2012/2013 goedgekeurd en adviseert de ALV bezoekers om 
Raoul Raab decharge te verlenen als penningmeester. De bezoekers van de ALV hebben geen 
bezwaar en Raoul Raab wordt decharge verleend. 
 

b. Voorlopige cijfers 2013/2014 
Er zijn nog 2 rekeningen uit het jaar 2012/2013 boven water gekomen die in de jaarrekening van 
2013/2014 verwerkt zijn. Het gaat om € 3000 zaalhuur en € 1600 materiaal kosten. Door deze beide 
facturen komt de begroting uit om een grote min. Zonder deze twee facturen was er een kleine min 
van € 200,00 geweest. De kascommissie zal hier nog een extra controle op uitvoeren. Wanneer men 
meer wil weten over het verslag van de kascommissie en de voorlopige cijfers van 2013/2014 kan 
men het verslag opvragen bij de penningmeester via penningmeester@kalinko.nl. 
 

c. Begroting 2014/2015 
Door een strakke planning van Rob van Ooijen is de verwachting dat we dit seizoen zullen besparen 
op de zaalhuur. 
 
Verder zijn er momenteel ruim 460 leden ten opzicht van 505 leden afgelopen seizoen. De 
verwachting is dat de inkomsten van de contributie hierdoor lager uit zullen vallen. 
 
De voorzitter en de penningmeester geven aan dat de begroting niet sluitend te krijgen is, zonder 
een contributieverhoging. Deze verhoging is bij de vorige ALV al aangekondigd en wordt nu bij de 
bezoekers van de ALV voorgelegd. 
 
Verder geeft de voorzitter aan dat we als vereniging graag willen investeren in onze trainers, zo 
hebben we vorig jaar een VT2 opleiding aangeboden en dit seizoen een VT3 opleiding. De voorzitter 
wil graag kwijt dat hij trots is op deze prestatie. Verder geeft hij aan dat het doel is om de extra 
kosten die de vereniging hieraan heeft via sponsoring terug te verdienen. 
 
Er zijn gesprekken met het Schevenings Steunfonds en zij zullen hier waarschijnlijk een grote rol in 
gaan spelen. 
 
Lisanne Vissers merkt op dat er wel een erg grote stijging in kopieerkosten is, waarbij de voorzitter 
aangeeft dat de kosten voor de Kalinkoppen dit jaar hier in verwerkt zijn. Volgende vraag is dan waar 
de post kosten clubblad dan voor staat, aangezien we geen clubblad hebben. De voorzitter geeft aan 
te zullen gaan checken of de kosten van de Kalinkoppen nu op twee plekken in de begroting staan 
(Actie). 
 
Marjolein Crone vraagt vervolgens waarom er zo’n enorme verhoging in de kostenpost opleidingen 
en cursussen zit en dit niet verlaagd zou kunnen worden, zodat er meer budget is voor materiaal 
voor de jeugd. De voorzitter geeft aan dat het opleiden van trainers een speerpunt is van het 
beleidsplan 2010-2016 en dat dit voorstel om trainers op te gaan leiden van TC al in een eerdere ALV 

mailto:penningmeester@kalinko.nl


is goedgekeurd. Het is een lange termijn investering in de kwaliteit van de vereniging. Verder haalt de 
voorzitter nogmaals aan dat het de bedoeling is om deze kosten terug te verdienen via de 
sponsoring. 
 
Thijs van Ham vraagt zich af waarom er een post feesten is opgenomen in de begroting, omdat er 
eerder besloten is dat niet volleybal gerelateerde activiteiten selfsupporting moeten zijn, zoals 
bijvoorbeeld het kamp.  
 
Rob van Ooijen geeft aan dat het kamp niet alleen selfsupporting moet zijn, maar ook een reserve 
opbouwen voor het jaar daarna, dit is erg lastig en een kleine bijdrage van de vereniging zou niet 
misstaan in zijn ogen. Het wringt ergens een beetje om een winstmarge op te bouwen op het 
jeugdkamp. 
 
De voorzitter stelt voor om apart hierover in beraad te gaan met de jeugdkamp commissie en de 
penningmeester, maar hij kan zich zo voorstellen dat er voor de feestavond van het jeugdkamp ook 
budget vrij gemaakt moet kunnen worden. (Actie) 
 
De voorzitter en de penningmeester vraagt of de bezoekers van de ALV akkoord willen geven op deze 
begroting en hier is geen bezwaar tegen. 
 

d. Voorgestelde contributieverhoging: 5% 
De volgende vraag is of er bezwaar gemaakt wordt tegen een contributieverhoging van 5%. Hier 
wordt geen bezwaar tegen gemaakt en deze verhoging gaat per direct in. 
 
Verslag materiaalcommissie 
Willem Jan Spreeuwers neemt het woord en geeft aan dat er afgelopen seizoen 30 ballen verloren 
zijn gegaan, waarbij H1 een volledige tas is kwijt geraakt en MA1 4 stuks zijn kwijt geraakt. De 
afspraak is dat wanneer een team meer dan 1 bal verliest zij € 30,00 per bal betalen als vergoeding. 
Beide teams zijn hier al van op de hoogte, maar de materiaalcommissie heeft hier nog geen reactie 
op gehad helaas. 
 
Opvallend is dat de nieuwe ballen niet tot nauwelijks kwijt raken, de verloren ballen zijn bijna 
allemaal oudere ballen.  
 
Verder hebben we dit seizoen 35 nieuwe ballen en 15 nieuwe tassen hebben moeten aanschaffen. 
 
Willem Jan geeft verder aan dat er gevraagd was vanuit de jeugd TC of alle prestatieteams een 
tweede ballentas konden krijgen. Daar is momenteel niet voldoende materiaal voor, de ballentassen 
die over waren, zijn onder het mom van wie het eerst maalt, wie het eerst krijgt verdeeld. Voor de 
overige prestatieteams is Kalinko ook in gesprek met het Schevenings Steunfonds, en ook hier is 
goede hoop dat zij de vereniging willen helpen hiermee.  
Monique Lourens geeft aan dat zij, D2, twee ballentassen hebben gekregen terwijl zij maximaal met 
9 speelsters zullen zijn dit seizoen en dus genoeg hebben aan 1 ballentas. D2 zal in ballentas terug 
geven aan de materiaalcommissie, zodat deze nuttiger ingezet kan worden. (Actie) 
 
Marjolein Crone vraagt hier of meisjes C1 dan deze ballentas kan krijgen en Willem Jan Spreeuwers 
zegt dit toe. (Actie) 
 
Berry van Leeuwen vraagt of het niet een idee is om een actie op te tuigen waarbij jeugdleden een 
eigen bal tegen een gereduceerd tarief kopen en die mee kunnen nemen naar de training. Hier 
kunnen ze dan ook thuis mee oefenen. Bij sporten als voetbal is het niet meer dan normaal dat je als 



kind thuis een eigen bal hebt, geeft hij aan. Willem Jan Spreeuwers geeft aan te polsen bij de 
leverancier wat hier mogelijk is. (Actie) 
 
 
Annet van de Ven wil de vereniging vervolgens mee geven dat de beheerder van Sporthal Houtrust 
heeft aangegeven dat er sowieso geen nieuwe netten gaan komen dit seizoen. Annet heeft weer 
gezien dat netten gespannen worden door op de onderste knop te gaan staan, hier gaan de netten 
van kapot. Graag rekening houden hier mee. 
 
Lisanne Vissers vraagt of het misschien mogelijk is om paalbeschermers aan te schaffen. Karen 
Ephraim gaat polsen bij de gemeente of zij dit mogelijk willen doen. (Actie) 
 
Mail materiaalcommissie@kalinko.nl bij interesse in het gehele verslag. 
 
Ontwikkelingen 

a. Jaarplan 2014/2015 
De basis ligt in het strategisch plan van 2010-2016. Het jaarplan kan hier bekeken worden. 
 
De voorzitter geeft aan dat we zullen de vereniging kunnen laten groeien tot maximaal 520 leden in 
verband met zaalruimte in Sporthal Houtrust en de wens hier alle thuiswedstrijden te kunnen spelen. 
 
De TC-voorzitter geeft aan dat er dit seizoen 10 dames teams zijn. Het gewenste aantal is 12, dus er is 
nog ruimte voor groei volgend seizoen. 
 
Verder maakt de TC sinds afgelopen seizoen al duidelijk afspraken met teams over doelen en 
prestaties. 
 
Berry van Leeuwen neemt het woord over het coach de coach project. Dit is een initiatief van NOC 
NSF waarbij zij personen willen opleiden tot coachpersoon. Er worden inmiddels een zestal mensen 
opgeleid tot coach de coach. En dit gaat niet alleen om volleybal technische zaken, maar juist ook alle 
zaken om het volleybal heen. Er is 11 oktober een bijeenkomst over coach de coach voor de TC-leden 
en enkele trainers in de kantine van de Houtrust. 
 
De voorzitter neemt vervolgens het woord over het train de trainer traject. Bert Goedkoop zal dit 
seizoen een aantal trainingen voor de jeugd organiseren waar onze eigen trainers weer veel van 
kunnen leren. Dit zal niet alleen voor onze trainers toegankelijk en interessant zijn, maar ook voor 
trainers van verenigingen in de omgeving. Daarnaast is het van belang dat hier veel publiciteit aan 
gegeven gaat worden om Kalinko te promoten. 
 
Thijs van Ham geeft aan dat hij het jammer vindt dat het train de trainer stil is komen te liggen. Is een 
gemiste kans in zijn ogen. 
 
Lars Daniels geeft aan dat hij het gevoel heeft dat er weinig doorstroommogelijkheden zijn voor 
jeugdspelers/speelsters naar de senioren door het groot aantal vriendenteams. 
 
Peter Geval geeft aan dat er bij de dames 2 vriendenteams zijn en bij de heren slechts 1 
vriendenteam. 
 
Rob van Ooijen vraagt vervolgens om de doorstroom van jeugd naar de senioren expliciet op te 
nemen in het jaarplan om de transitie soepeler te laten gaan. Hij geeft aan dat hier ook al initiatieven 
voor zijn. Dit zal opgepakt worden door de voorzitter. (Actie) 
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b. Verandertank 
Om de vereniging in beweging te houden wil het bestuur dit jaar drie actiegericht bijeenkomsten 
organiseren over de volgende onderwerpen: 

- Kalinko naar divisie 
- Iedereen vrijwilliger 
- Jeugdaanzet 

Het idee is om een aantal mensen waarvan net bestuur denkt dat zij iets nuttigs kunnen toevoegen 
aan deze discussie uit te nodigen, maar wil ook graag dat leden die zelf iets kwijt over een van deze 
onderwerpen zich aanmelden voor deze sessies. De uitnodiging voor de eerste sessie zal binnenkort 
op de site geplaatst worden. (Actie) 
 

c. Vacatures 
Er zijn nog een aantal vacatures te vervullen, deze zullen op de website geplaatst worden. (Actie) 
 

d. WK Beach 
Karen Ephraim en Mario Cosman zijn hier al een jaar mee bezig.  
We gaan met name zaken die we al organiseren een WK tintje te geven. 
Er zijn meerdere redenen om hier iets me te doen: 

- meer leden aan te trekken door ze via de communicatiekanalen van het WK Beach bekend te 
maken met volleybal. 

- Speciale behandeling voor onze eigen leden regelen tijdens het WK Beach 
- Eventueel extra opbrengsten voor de vereniging. 

 
Annet van de Ven vraagt of de Nevobo gevraagd kan worden om plek te maken voor de minder 
valide. Haar voorstel is houten vlonders achter de tellers. Karen neemt dit op met de Nevobo. (Actie) 
 

e. Jaarkalender 
Voorstel van Monique Lourens is om een standaard jaarkalender te publiceren op de website met 
alle belangrijke data voor de vereniging en haar leden. Zij zal de eerste opzet maken in samenwerking 
met het bestuur en deze publiceren (Actie), deze kan dan naar wens aangevuld worden in overleg 
met bestuur. Wat er in ieder geval in gaat komen zijn: 

- Openingsweekend 
- Openingsfeest, midden seizoen feest en sluitfeest 
- Bestuursvergaderingen 
- TC vergaderingen 
- Selectieweken 
- Bijzondere data zaalhuur 

 
f. Openingsweekend 

Was zeer geslaagd met een goede sfeer, wel een aantal aandachtspuntjes voor volgen seizoen. 
- De taakverdeling kan beter, nu moest Chantal Zanoni te veel zelf doen. 
- De recreanten moeten er beter bij betrokken worden. Zij hadden het idee dat ze mee 

mochten doen, omdat er toevallig toch een veld over was. Volgend jaar graag een andere 
insteek. 

- Deze ook opnemen in de jaarkalender. 
 
 
 
 
 
 
 



Rondvraag 
Annet van de Ven geeft aan dat ze voorafgaand aan de vrijwilligers dag van de Nevobo een mail 
gestuurd heeft met de vraag hoe ze hier moest komen en hier nooit antwoord op gehad heeft. 
Dit wordt door haar niet erg gewaardeerd. Monique Lourens denkt dat de mail bij haar terecht had 
moeten komen, maar kan zich niets van een mail herinneren. Ze verontschuldigd zich wel bij Annet 
mocht zij diegene die hier geen reactie op gegeven heeft en geeft aan dat er geen kwade intenties 
achter zitten. 
 
Ook geeft Annet aan dat zijn niet Annet van der Ven maar Annet van de Ven heet. Of dit overal 
aangepast kan worden en erg jammer dat op de oorkonde van de Nevobo ook Annet van der Ven 
staat. (Actie) 
 
Annet vraagt ook waarom Kalinko geen open of gesloten clubkampioenschappen hebben binnen 
gehaald. Rob van Ooijen geeft aan dat deze binnen de competitie periode vallen en er weinig tot 
geen ruimte is om competitiewedstrijden te verplaatsen naar andere data. 
 
Kees Roos vraagt of er aan het einde van dit seizoen een betere afstemming kan zijn tussen de 
beachvolleybaltrainingen en de zaaltrainingen. Karen Ephraim geeft aan dat hier al contact over 
geweest en dat dit dit seizoen beter geregeld zou moeten zijn. 
 
Lisanne Vissers geeft aan dat ze vindt dat de trainingen aan het einde van het seizoen vroeg stoppen 
en of het voor de prestatieteams wellicht mogelijk is om langer door te trainen.  Deze vraag wordt 
mee genomen door de TC. (Actie) 
 
Verder heeft Lisanne te horen gekregen dat een aantal aanmeldingen te lang zijn blijven liggen 
waardoor mensen uitgeweken zijn naar andere clubs. Dit vindt ze persoonlijk erg zonde. Peter geeft 
aan dat dit in 1 geval zo geweest is en dat hier al uitgebreid over gesproken is binnen de TC en dit als 
het goed is niet weer gebeurd. 
 
De overige gevallen waren in zijn ogen erg ongeduldig, zij verwachten binnen 24 uur een reactie, 
terwijl TC leden ook een baan hebben en even op vakantie kunnen zijn. 
 
Thijs van Ham vraagt zich af waarom maar 90% van de trainers hun VOG hebben en niet de volle 100 
%. De voorzitter geeft aan dat die 10% de trainers onder de 18 jaar en de recreantentrainers zijn. 
Verder geeft de voorzitter hier aan dat we ook nog steeds 2 vertrouwenspersonen hebben, mochten 
er ooit zaken zijn binnen de vereniging die niet ok zijn.  
 
Rob van Ooijen geeft aan dat er momenteel 6 dames van tussen de 18 en 25 jaar in de recreanten 
zijn geplaatst, terwijl zij toch echt de capaciteiten hebben om bij de senioren in te stromen en zijn 
vraag is of hier naar gekeken kan worden. Peter Geval geeft aan dat alle dames teams momenteel 
overvol zijn en 6 meiden niet genoeg is om een nieuw team in te schrijven, maar dat zij dit zeker in 
hun achterhoofd houden als TC. 
 
Ook wil Rob hier aanhalen dat we afgelopen seizoen stichting HTT volleybal hebben opgericht en dat 
dit geleid heeft tot veel positieve uitwisseling tussen de verschillende verenigingen in de regio. Het 
was veel werk, maar hij is erg blij dat het is gelukt. 
 
Frank Pronk wil van de gelegenheid gebruik maken om het sponsoren van de wedstrijdballen weer 
nieuw leven in te blazen en de vereniging te vragen mee te denken over nieuwe balsponsoren a € 
40,00 per bal. Denk aan de buurtslager, bakker, je opa, oma, bevriend bedrijf. Graag massaal 
aanmelden via sponsoring@kalinko.nl 
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Sylvia van der Pol is later aangesloten vanwege een training en zij vraagt zich nog af waarom 2x 
trainende leden maar € 25,00 meer betalen dan 1x trainende leden. De voorzitter geeft aan dat er in 
een vorige ALV besloten is om het verschil tussen deze beide contributies geleidelijk uit te bouwen 
en dat dit daarom nog zo’n klein verschil is. 
 
Sylvia geeft ook aan dat er binnen de vereniging een beeld heerst dat er veel vriendenteams zijn. 
Aan de hand hiervan barst er een lange discussie los over wat wel en niet vriendenteams zijn en wat 
de gevolgen hiervan zijn voor de vereniging.  
 
Conclusie is dat deze discussie als een duidelijk signaal naar het bestuur en de TC moet worden 
gezien dat er veel onrust en onduidelijkheid heerst binnen de vereniging over het TC beleid omtrent 
de senioren en vriendenteams. Dat een D3 daarnaast als vriendenteam gezien wordt, waar anderen 
zich niet prettig in voelen.  
 
Peter geeft aan dat door het plotseling weg vallen van veel speelsters van het voormalige D2, die wel 
hadden aangegeven te blijven, de TC met handen en voeten gebonden was om de eerste vier dames 
teams gevuld te krijgen en zij bij wijze van uitzondering D3 zelf hun team hebben laten maken dit 
seizoen, maar zij zullen einde van het seizoen gewoon weer mee moeten doen met de 
selectietrainingen. 
 
Monique Lourens geeft ook nog aan dat zij als D2 nu promotieklasse spelen om deze plek op te 
vullen en te verdedigen, maar als er uit de selectietrainingen een promotieklassewaardig team komt, 
zij volgend seizoen deze plek weer zullen innemen en dit vriendinnenteam weer een klasse lager zal 
spelen of misschien wel meerdere klassen lager als alle 1e klasse teams ook opgevuld kunnen worden 
met mensen die mee doen aan de selectietrainingen. 
 
Peter Geval gaat nogmaals een stuk op de website plaatsten over welke teams vriendenteams zijn en 
welke niet en wat dit betekend in het selectietraject om hier meer duidelijkheid over te verschaffen.  
(Actie) 
 
De voorzitter kapt de discussie af en geeft aan dat men altijd met Peter Geval als zijnde TC-voorzitter 
in discussie kan na de ALV. 
 
De voorzitter geeft aan dat we in de volgende ALV de statuten en het huisregelement onder de loep 
nemen, omdat deze verouderd zijn. Deze zullen op tijd verspreid worden. 
 
We zullen als vereniging ook fysiotherapie gaan aanbieden, met name voor onze jeugdspelers. 
 
Vanaf nu zal er na een bestuursvergadering altijd een verslag verschijnen op de website over wat er 
besproken is tijdens de vergadering. 
 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar komst en sluit de vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Actielijst 

Wat                 Wie                   Gedaan 

1 
Check kosten Kalinkoppen op 
twee plekken in begroting 

Penningmeester en Voorzitter  

2 
Overleg feestbudget jeugdkamp Penningmeester en 

Jeugdkampcommissie 
 

3 
Ballentas terug naar 
materiaalcommissie 

Monique Lourens  

4 Extra ballentas naar MC1 Materiaalcommissie  

5 
Ballen goedkoper aan kunnen 
bieden aan jeugdleden polsen 
bij leverancier 

Materiaalcommissie  

6 
Paalbeschermers aanschaffen 
mogelijkheden 

Karen Ephraim  

7 
Doorstroom jeugd expliciet in 
jaarplan 

Mario Cosman  

8 
Uitnodiging verandertank op 
site 

Bestuur  

9 
Jaarkalender eerste opzet 
maken 

Monique Lourens  

10  
Annet van de Ven in plaats van 
Annet van der Ven 

Ledenadminstratie  

11 
Einde van seizoen langer door 
trainen voor prestatieteams? 

TC  

12 
Uitleg Vriendenteams op site 
plaatsen 

TC voorzitter  

 


