ALV Kalinko 13 september 2018, 20:45 uur
Aanwezig: Frans Hamelink, Jacqueline Pronk, Thea Cosman, Dick Bouman, Rokus Bout, Berry, Rob
van Ooijen, Nathan van Adrichem, Mathel Smit, Lisanne Visser, Ingrid Schoots, John Konijn, Thomas
Konijn, Aletta Eijkelenboom, Peter Geval
Afgemeld: Kees Roos en Chantal Zanoni
1) Opening en Welkom
Mario opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2) Verslag vorige vergadering
N.av. van de notulen: de burgemeester moet nog worden uitgenodigd. Daarvoor wordt nog
gezocht naar een goed moment, ideeën zijn welkom. Notulen worden goedgekeurd.
3) Bestuur aftredend en aantredend
Volgens het tweejaarlijks rooster zijn aftredend:
- Anneke de Jonge
- Peter Geval
- Ard Pronk
- Aletta Eikelboom
Alle vier de bestuursleden willen door in hun rol binnen het bestuur. Zijn worden dan ook
voorgedragen voor weer twee jaar. De ALV stemt hier mee in.
4) Financiën
Een tijdje geleden is de kascontrole over 2016/2017 geweest. Jacqueline doet nog een
oproep voor een nieuw lid voor de kascommissie, vrijwilligers kunnen zich melden bij haar /
penningmeester@kalinko.nl.
Afgelopen jaar waren de inkomsten hoger dan de uitgaven, dat was niet verwacht. Een stukje
is naar de reserves gegaan en een stukje naar het Lustrum (500 euro), de pot voor het
lustrum is nu ongeveer 4.000 euro. De afgelopen jaren had Kalinko 1 grote sponsor, die
hebben we nu niet meer en dat vraagt dus aandacht voor sponsoring voor de komende jaren
om weer een dergelijk bedrag te kunnen binnenhalen met een nieuwe sponsor of met
meerdere goede sponsorinitiatieven.
Mathel: Is er nog een gesprek geweest met de sponsor om misschien een kleiner deel te
sponsoren? Mario: Nee, nog niet, maar we kunnen kijken of we dat dat gesprek nog
aangaan.
Rob: Bijdrage Springbok, wat is dat? Jacqueline: de school de Springbok betaalt voor een
trainer, Kalinko regelt dat en krijgt daar meer voor dan het kost. Een mooie deal.
Jacqueline vertelt verder dat de zaalhuur niet duurder is geworden door een mooie strakke
planning van Rob en Chantal. Door het gemis aan sponsorgeld verwachten we wel een
tekort. Mede doordat de kosten voor een tweede divisie-team ook hoger zijn. Nog goed om
te noemen is dat 99% van de uitgaven van Kalinko worden gedaan aan zaalhuur,
Nevobokosten en trainersvergoedingen.
Lisanne vraagt waaruit de prestatieteamkosten bestaan. Jacqueline geeft aan dat dit kosten
zijn voor de trainingsweekenden. Peter: De verzorger kost ook wel iets, maar is bijna gratis.
John vraagt hoe groot de reserve is? Jacqueline: 13.000 euro reserve en op de bankrekening
40.000 euro. John: het zou zonde zijn als de techniektrainingen nu moeten stoppen, we
hebben daar veel in geïnvesteerd. Mario: We willen het ook graag behouden, maar het is een

groot bedrag dat je daarvoor kwijt bent. In praktijk betekent het dat we dat dit jaar nog
prima kunnen redden, maar voor de toekomst moeten we wel structurele sponsorbijdragen
gaan krijgen om dergelijke initiatieven te kunnen blijven financieren. De contributie is al vrij
hoog bij Kalinko in vergelijking met andere verenigingen.
Ingrid: Op hoeveel leden is de begroting gemaakt? In het jaar komen er nog wel wat leden
bij. Jacqueline: Hier heb ik geen rekening mee gehouden, omdat andere jaren leert dat we
eerder minder leden krijgen. Berry: We zijn eerder gestopt met training geven om de
zaalkosten te drukken, maar de kosten zijn juist hoger geworden. Mario: Het komt omdat we
teams moesten terugtrekken, daardoor was de indeling niet strak en kostte het extra.
Rob: De ballen van de recreanten zijn niet van hoge kwaliteit. Mario: we nemen het signaal
mee, de recreantenTC zal er naar kijken en contact opnemen met de materiaalcommissie.
Jacqueline: contributie wordt met 2% verhoogd. De ALV gaat akkoord met de verhoging en
de begroting.
Na de goedkeuring wordt door de ALV nog even verder gesproken over sponsoring.
De Sponsorcommissie is nieuw, bemand met drie dames. Er zal worden gezocht naar 1 of 2
grote sponsoren. Dit is nodig om de begroting van Kalinko rond te krijgen de komende jaren.
Alle leden worden ook gevraagd om zich heen te kijken in zijn of haar eigen omgeving. Alle
vormen van sponsoring zijn welkom. We gaan door met de balsponsoring en de loterij tijdens
het weekend. Mathel: zou zich via zijn studie graag bezighouden met actieve,
echtesponsorprojecten bij de opleiding sport wordt nu alleen gewerkt met denkbeeldige
casussen, Mathel wil met zijn docent kijken of hij een echt project voor Kalinko kan starten
om een grote sponsor binnen te halen. Mario biedt zich aan als begeleider en vindt het een
erg leuk en goed idee.
5) Kalinko Speerpunten
Mario licht de focuspunten toe. Voor 2018 / 2019, geen grote vernieuwingen.
- De gezelligste vereniging: Daarvoor worden verschillende evenementen georganiseerd
zoals; het verenigingsweekend, het oliebollentoernooi, de feesten, het jeugdkamp,
sinterklaas en de vrijwilligersbbq.
- Aandacht voor breedtesport: trainersopleidingen voor alle niveaus. Waar wordt gedacht
aan een VT2 opleiding. Herenlijn laten groeien. Communicatie en samenwerken met de
recreanten, zij hebben ook een eigen pagina op de website. De button op de site heeft al
voor 25 nieuwe aanmeldingen gezorgd. Mathel: kan het sponsorformat ook op de site?.
Frans: Ja, natuurlijk kan dat. Frans zal dat opnemen met de sponsorcommissie.
- We zitten in de top 10 van Nederland, Ingrid: we zitten nu rond de 500 leden en daar
zitten de vele nieuw CMV-leden nog niet bij.
Het aanbod van het beachvolleybal loopt goed, dit zal nog geëvalueerd worden, maar
wel worden voortgezet.
- Professionele jeugdopleiding. Hiervoor wordt gewerkt aan een paspoort van elk jeugdlid.
Thomas: kunnen we voor deelname aan het NOJK niet kijken bij andere verenigingen?
John: Dat kan, maar het heeft niet altijd meerwaarde voor de vereniging. Peter: mag
maar van 2 andere verenigingen lenen.
- Rogier zijn speerpunt wordt om de ouders meer te betrekken bij de vereniging om te
helpen en vrijwilligerstaken te verrichten.
- Een ander focuspunt is dat het voor alle jeugdleden van 16 jaar en ouder verplicht wordt
om binnen een half jaar het spelregelbewijs te halen.
- Financieel gezond. We hebben een goede buffer, maar er is nog werk aan de winkel

Rob: er is een gat in het trainingsschema op donderdagavond van 9 tot 11 uur. Wat
kunnen we nog gaan doen? Dat zou nog wat kunnen opleveren. Mario: dat heeft onze
aandacht wat we gaan oppakken, iedereen met leuke ideeën welkom. Op woensdag is er
ook een veld over.
Naar aanleiding van de focuspunten worden nog meer vragen gesteld:
Nathan: organiseren wij ook zelf weer een NOJK? Mario: ja en dit jaar weer op Houtrust.
Lisanne: er is geen besef bij de jeugd over de gevaren bij volleybal. Bijvoorbeeld ballen die in
de weg liggen. Blessurepreventie etc. Wat wordt daar aangedaan? Misschien oppakken door
de fysiotherapeut. John: Goed punt is iets wat we kunnen oppakken en misschien invlechten
in het VT2 traject?
John: de mensen die in het revalidatieproces zitten. Wie volgt dat? We hebben geen
structureel beleid daarvoor. Voortgang van herstel wordt niet gevolgd.
Thomas: dat is de rol voor de trainer of het team. Mario beaamt dat. Misschien wel een
onderwerp voor een ouder- of trainersbijeenkomst. Jacqueline: alleen bij langdurige
blessures (>3 maanden) krijg je je contributie terug.
ALV stemt in met de verplichting voor alle leden boven de 16 jaar om een spelregelbewijs te
halen. Ook voor de recreanten.
AVG Privacy verklaring wordt goedgekeurd door de ALV. Geen aanvullingen vanuit de
ledenvergadering
Ingrid: heeft er een jurist naar gekeken? Nee nog niet, maar er is een standaardformat voor
gebruikt. Anneke kan er naar kijken.
Rokus: laat het a4 zien wat hij ophangt in de zaal. Dat je bezwaar kan maken tegen het
maken van foto’s.
6) Vrijwilligerszaken en vacatures
Mario: BBQ is erg goed bezocht. Op de dames TC na zijn alle niet-trainersrollen vervuld
voordat het seizoen was begonnen. Bij de jeugd wordt nog gezocht naar een aantal trainers
en veel coaches. Verzoek om mee te kijken of er vrijwilligers zijn voor deze taken.
7) Rondvraag
Iedereen morgen om 12:00 uur in de zaal aanwezig zijn voor het maken van een foto. Zo
willen we met zijn allen op de foto gaan. John: kan de foto dan ook worden verspreid onder
de leden? Mario: ja, goed idee, dat gaan we doen.
Lisanne: Relatie tussen SHJV en Kalinko. Heeft dat Kalinko geldt gekost? Mario: Ja, zo rond de
1.500 euro. Mario licht toe wat er is gebeurd. Er is zaalhuur door Kalinko betaald dat nooit is
terugbetaald. Peter: Rogier en Mario hebben zich ingezet om het probleem op te lossen en
door hen inzet is de schade enigszins beperkt gebleven.
John: de brede kant van de tribune is nog steeds niet in gebruik. Mario: de gemeente heeft
toegezegd dat we het gedeelte van de tribune mogen gebruiken, maar de tribune zelf niet
uitschuiven, we doen het stap voor stap, het lijkt lastig om daar beweging in te krijgen bij de
gemeente en de kantinebeheerder. Het loopt. Mathel: de kopse kant is gezelliger.
Mario: koop loten dit verenigingsweekend!!!
De vergadering sluit om 22:13 uur.

