Notulen Kalinko Algemene Ledenvergadering 16 september 2017
Aanwezig: Mario Cosman, Jacqueline Pronk, Ard Pronk, Aletta Eikelboom, Thea Cosman, Anneke de
Jonge, John Konijn, Remco Kabos, Frans Hamelink, Berry van Leeuwen, Bernice van der Kamp, Floor
Pronk, Kirsten van Deursen, Nicolas Kemper, Karen Zandbergen, Rob van Ooijen, Michelle van Wijk,
Danique Geurst, Annet van der Ven, Nathan van Adrichem, Frank Pronk.
Met kennisgeving afwezig: Chantal Zanoni en Kees Roos

1) Mario heet iedereen welkom
2) De notulen van de ALV van 10 september 2016 worden goedgekeurd.
3) A. De voordracht voor de nieuwe secretaris, Anneke de Jonge, wordt goedgekeurd
B./C. Jasper Wiersma en Renate Keller worden niet voorgedragen. Zij trekken zich terug als
jeugdbestuurslid, het is voor hen lastig om zich volledig als bestuurslid in te zetten, maar zijn
bereid waar nodig te helpen.
D. Mario Cosman wordt opnieuw aangesteld als voorzitter
E. Jaqueline Pronk wordt opnieuw aangesteld als penningmeester
F. Thea Cosman wordt opnieuw aangesteld als algemeen bestuurslid
4) A. Jacqueline geeft een korte toelichting op het resultaat van 2015-2016. In een jaar wordt
ongeveer 99% van de contributie uitgegeven aan trainersvergoedingen, zaalhuur en
Nevobokosten. Dit maakt dat voor al het andere dat de vereniging wil organiseren / dient te
betalen 1% over is. Dit is te weinig. Het maakt duidelijk dat sponsoren, de opbrengst van een
verenigingsweekend en de Grote Clubactie heel erg belangrijk zijn voor Kalinko.
Karen vraagt waar de kosten voor automatisering uit bestaan. Jacqueline licht toe dat dit
grotendeels het abonnement van Sportlink is waar de financiële en ledenadministratie op
worden gedaan.
B. Naar aanleiding van een vraag van Annet over de post beachvolleybal (jeugd) licht Jacqueline
toe dat dit een bedrag van 725 euro voor HTT, waarvan nu 500 euro is begroot voor
beachvolleybal en 250 voor de mini’s.
Rob vraagt hoeveel geld er op de balans staat, Jacqueline weet dit niet exact, maar dit is rond de
38.000 euro.
C. Karen vraag hoe lang het al is dat je voor meerdere keren trainen ook meer contributie
betaald? Mario geeft aan dat dit 3 jaar geleden in de ALV is goedgekeurd.
Voor de prestatieteams is 2.250 euro begroot. Er wordt gevraagd waar dit aan wordt
uitgegeven. Jacqueline licht toe dat dit voor fitness, kleding, extra zaalhuur en kleine bijdrage
aan het teamweekend is.
In de begroting van komend seizoen wordt uitgegaan van een negatief resultaat van ongeveer
10.000 euro. Rob vraagt of dit als gevolg gaat hebben dat er dus nog maar 28.000 euro op de
balans zal komen te staan. Jacqueline geeft aan dat dit inderdaad het geval is en dat dat een
belangrijk aandachtspunt is dat niet structureel wordt. De inkomsten voor contributie van heren
en recreanten is lager dan verwacht.

1

Ook presenteert Jacqueline kort de resultatenrekening van het jeugdkamp, die een aparte
begroting hebben.
De ALV keurt het jaar 2015/2016, het resultaat van 2016/2017 en de begroting van 2017/2018
goed. Jacqueline wordt door Mario bedankt voor het opstellen van de cijfers.
5) Tijdens de discussie over de cijfers werd al genoemd dat het aantal leden bij zowel de heren als
de recreanten sterker is gedaald dan andere jaren. Dit heeft als oorzaak dat de herenteams
allemaal zijn gedegradeerd en bij de recreanten de vaste trainingsavond op de dinsdag
noodgedwongen is verplaatst naar de woensdag.
Frank vraagt of is nagegaan waarom mensen zijn vertrokken, Mario licht toe dat uit de gegevens
die beschikbaar zijn over de reden van vertrek van veel leden blijkt dat vaak verhuizing, geen zin
in volleybal, vertrek naar een andere vereniging en een enkele keer ontevredenheid over de
vereniging is.
Mario noemt als oorzaak van onvrede binnen de vereniging deels komt doordat de TC’s te mager
bezet zijn waardoor er niet voldoende communicatie is geweest richting de leden over het hoe
en waarom van bepaalde beleidskeuzes.
Er volgt een discussie over de rol van de TC’s en het bestuur, het bestuur zou het beleid moeten
opstellen en de TC’s voeren dit beleid uit.
Remco geeft aan dat de keuzes die zijn gemaakt er toe hebben geleid dat we 2 herenteams
minder hebben en 1 damesteam.
Floor zegt nog dat het belangrijk is om voldoende seniorenteams te hebben om de vereniging te
kunnen dragen, zowel financieel als voor het uitvoeren van de vrijwilligerstaken.
Rob benadrukt nog dat ook de recreanten een aanzienlijk deel van de vereniging uitmaken en
het ook van belang is hen te blijven binden aan de club. Afgelopen jaar hebben 20/25 leden
opgezegd, mede door de veranderende trainingsavond, maar ook omdat zij geen vaste trainer
hebben.
Frank noemt dat de trainers inderdaad een belangrijke rol hebben, volgens hem stoppen veel als
zijn geen goed / leuke trainer hebben.
Naar aanleiding van de discussie geeft Mario aan dat het bestuur in ieder geval om tafel gaat met
de TC van de recreanten om te kijken hoe we hen kunnen binden. Verder wordt al eerder een
poging gedaan om goede trainers voor het volgende seizoen te vinden en het is van belang dat
de TC’s weer opgevuld worden zodat het technisch beleid steviger gecommuniceerd kan worden
binnen de vereniging. Verder zal gekeken wordt hoe bijvoorbeeld ook de rol van ouders beter
benut kan worden, dit zou ook een rol kunnen zijn voor de jeugdsportcoördinator.
A. Mario licht de focuspunten van komend seizoen nog kort toe:
- Impuls Herenlijn: door het aantrekken van Arie van Wolferen die training geeft aan heren 1
en Jongens A1, maar de gehele heren-/jongenslijn zal bekijken. Ook door middel van de
techniektraining wordt een goede impuls gegeven. Remco vraagt of de schakel met de CMV
ook wordt gemaakt. Mario geeft aan dat dit zeker het geval is en dat dit jaar voor het eerst
wordt gewerkt met het train-de-trainer-concept.
- Het uitbouwen van beachvolleybal: het idee is om een beachvollebyalcommissie te starten
die gaat kijken naar de mogelijkheden om beachvolleybal te integreren binnen de vereniging.
Berry voegt nog toe dat dit een mooie bron van inkomsten zou kunnen zijn, maar dat er ook
weer extra trainers nodig zijn.
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Denktank nieuwe vormen van volleybal: lopende dit seizoen wordt er een denktank
georganiseerd waarin van gedachten zal worden gewisseld door geïnteresseerde leden over
de toekomst van volleybal en de mogelijkheden van bijvoorbeeld andere competitievormen
of volleybal voor ouderen.
Landelijke bekende professionele jeugdopleiding: dit wordt gedaan door o.a. de
techniektrainingen. En op 6 januari wordt door Kalinko in de Sportcampus van het Zuiderpark
het Open clubtoernooi georganiseerd. Dit levert extra naamsbekendheid op.
Rob vraagt nog waarom er is gekozen om op alle niveaus open club te laten spelen. Alles
verliezen kan volgens hem demotiverend zijn. Anderen beamen dit niet en het wordt gezien
als een leuke ervaring voor iedereen die er bij mag zijn, ongeacht of je wint of verliest.
Daarnaast zijn er plannen om voor degenen die niet mee kunnen doen een regionaal
toernooi te organiseren op dezelfde dag. Dit zal waarschijnlijk door Rijswijk, Sovicos en
Haaglanden worden georganiseerd.
Nicolas vraagt nog waarom op dezelfde dag? Dit is omdat dit 1 van de weinige
competitievrije zaterdagen is.
Betrokkenheid ouders verstevigen, dit wordt gedaan door onder andere ouders meer te
betrekken bij taken binnen het team, zoals fluiten, tellen en coachen.
Opleiden nieuwe trainers en scheidsrechters: Nathan geeft nog aan dat de basis van het
aantal scheidsrechters te laag is en het daardoor onaantrekkelijk wordt om je aan te melden,
omdat je gelijk veel moet fluiten. Anneke geeft aan dat dit inderdaad een probleem, de basis
is te mager en als de eerste teams nog hoger gaan spelen in de toekomst wordt dat
probleem alleen maar groter, daarom is het van belang dat er dit jaar een goed basis wordt
gelegd en meer mensen een licentie gaan halen.
Het vinden van trainers en scheidsrechters is lastig en ook de terugloop van het aantal
herenteams maakt dit nog lastiger. Berry ziet dit ook bij andere verenigingen, zoals Inter
Rijswijk en Haaglanden. Is er overleg tussen de verenigingen? Mario geeft aan dat zowel
tussen de TC’s als de voorzitters overleg is, maar dat de bereidheid om elkaar te helpen niet
altijd even groot is.

B. Door het bestuur is een jaarkalender opgesteld. Deze hangt het hele verengingsweekend in
de hal en komt ook op de site. Hiermee worden een aantal mijlpalen binnen het seizoen
inzichtelijk gemaakt.
C. Er zijn nog een aantal vacatures die nog niet zijn vervuld
a. Regioscheidsrechters
b. Leden voor de Dames TC
c. Leden voor de beachvolleybalcommissie
Karen noemt nog dat er binnen haar team een aantal mensen hebben aangegeven dat zij in
de enquête hebben aangegeven vrijwilliger te willen worden, maar zij zijn vervolgens nooit
meer gevraagd. Remco noemt dit zonde en zal de enquêtes achterhalen en bekijken en ook
volgend jaar moet deze informatie direct bij hem terecht komen.
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6) Rondvraag
- Annet heeft aangegeven wel een meisjesteam te willen coachen, hierop heeft zij ook nooit
meer wat gehoord.
- Annet vraagt wat er nog is terecht gekomen van de beloftes van wethouder Baldewsingh die
vorig jaar Kalinko heeft bezocht. De ingang is namelijk nog steeds erg rolstoelonvriendelijk.
Conclusie is dat er een wifi netwerk is gerealiseerd, maar verder niets.
- Frank ergert zich aan de rokers bij de ingang van Houtrust, kan daar wat aan worden
gedaan??
- Frank doet de suggestie om de nieuwe burgemeester uit te nodigen
- Frank vraagt waarom er geen feesten meer voor de jeugd zijn. Remco antwoord dat daar
geen animo voor is, dit werkt alleen als de jeugd zelf helpt met het organiseren.
- Jacqueline vraagt nog of de ALV kan instemmen met het verplaatsen van de incassodatum
van 1 januari naar 1 februari. Dit wordt goedgekeurd.
- Frans geeft nog een opletpunt mee voor de eerste zaterdag van de competitie waar 4 N6
teams gaan spelen en de ouders moeten gaan tellen en dan dus ook gebruik moeten maken
van het DWF. Zijn zij voldoende geïnformeerd?
Mario bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.
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