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VERSLAG 
ALGMENE LEDENVERGADERING VOLLEY’68 

MAANDAG 31 OKTOBER 2016 
 

 
 
Locatie: sportcafé de Fakkel 
Aanvang: 20.00 uur 
Aanwezigen:  36 leden (inclusief bestuur) 
 
 

1. Opening 
De voorzitter, Henk Filipsen, opent de vergadering en vraagt een moment van stilte ter 
nagedachtenis aan Hans Smellink en Jan ter Mors. 
 

2. Vaststelling verslag algemene ledenvergadering van 26 oktober 2015 en verslag 
bijzondere ledenvergadering van 21 maart 2016 
De verslagen worden, met dank aan de voormalige secretaris (José Venterink) en secretaris 
(Francis Wigbers), zonder op- en/of aanmerkingen vastgesteld. 

 
3. Financieel verslag 2015-2016, begroting 2016-2017, vaststelling contributie 2016-2017 

De interim-penningmeester, Theo Kamphuis,  geeft uitleg over de tijdens de vergadering 
uitgereikte financiële verantwoording van het boekjaar 2015-2016. 
De begroting voor het seizoen 2016-2017 is eveneens voor vaststelling uitgereikt aan de 
aanwezigen. 
 
Truus Röring vraagt waarom de post boetes zo hoog is. Dit komt om de paar jaar terug en er 
was toch afgesproken om de boetes neer te leggen bij de betreffende teams. 
Bestuur: Nu zitten er ook een aantal boetes bij die niet te wijten zijn aan een team. Gaat 
bijvoorbeeld om te laat inleveren wedstrijdformulieren. Dit soort boetes hopen we in de 
toekomst te voorkomen met het digitaal wedstrijdformulier. Het overzicht van de boetes ligt ter 
inzag.  
Jan Floor geeft aan dat er ook boetes zijn voor (jeugd)teams die niet zijn komen opdagen. 
Bestuur: Er is een meisjes team terug getrokken en er zijn teams die helaas niet compleet 
zijn, hebben te weinig spelers. Dat is overmacht. 
Jan Floor: Beseffen de ouders wel dat e.a. veel geld kan gaan kosten als de kinderen 
afzeggen. Dit moet onder de aandacht worden gebracht bij de ouders. Voor de teamopgaves 
daar op wijzen en minimaal 9 spelers in een team. 
Rutger Snippert geeft aan dat er voor de start van de competitie in de zomerperiode 
afzeggingen zijn en dat ook in de loop van het seizoen dingen veranderen. Dan heb je een 
team niet meer compleet. Zoals nu bij D3. 
 
De vergadering gaat akkoord met de jaarrekening 2015-2016 en begroting 2016-2017 met 
daarin een contributieverhoging van 6%. 
 
Er volgt een presentatie over een voorstel aanpassing contributie door Maarten Kok namens 
de werkgroep ‘huishoudboekje’ 
In de inleiding wordt nog even kort weergeven hoe de werkgroep te werk is gegaan: hoe zijn 
de kosten van de huidige contributie en de spelerspas nu opgebouwd en hoe verhouden die 
kosten zich met de werkelijke kosten, vergelijking contributie met andere zaalsporten in 
Losser en andere volleybalverenigingen.  
 
Daarna volgt de presentatie van het uitgewerkte contributiemodel o.b.v. training/ competitie 
met evenwichtige verdeling van de kosten onder de leden. Het uitgangspunt is hierbij dat de 
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gebruiker betaalt (de competitiespeler en de selectieteams van de senioren). De werkgroep 
heeft ook gekeken hoe wij het lid worden van onze vereniging aantrekkelijker kunnen maken 
voor de jongste groep, de mini’s. 
 
Het volgende voorstel wordt aan de vergadering voorgelegd: 

 20% meer contributie voor spelers van selectieteams senioren. Deze teams  trainen 
namelijk 2 keer per week; 

 De competitiekosten (huurkosten hal en kosten Nevobo zoals teamgelden) worden 
verwerkt in de kosten van de spelerskaart. De teamgelden zijn afhankelijk van de 
klasse waar een team in speelt. Hoe hoger de klasse, hoe hoger het teamgeld. Als 
een team promotie klasse of hoger speelt wordt 50% van deze teamgelden verrekend 
met de spelerspas; 

 Studententarief voor spelers die wel voor Volley’68 competitie spelen maar hier 
vanwege studie elders niet kunnen trainen. De hoogte van de contributie bedraagt het 
zelfde als voor rustende leden. De kosten van de spelerskaart zijn gelijk aan de 
kosten van de spelerskaart van het team waarmee competitie wordt gespeeld; 

 Een instap tarief van € 50,- voor het eerste jaar voor de mini’s. 
 

Willem Pouwels vraagt of met dit voorstel het gat in de begroting wordt gedicht. 
Antwoord: Dat is niet de opzet van het voorstel. Uitgangspunt is dat de gebruikers betalen. 
Een eerlijker verdeling van de kosten. 
Mark Dikken stelt voor om de contributie voor een team zonder trainer gelijk te trekken aan de 
contributie van de recreanten. 
Antwoord: Dat is vooralsnog niet de bedoeling. 
Jan Floor: De zaalhuur is 60% van de begroting. Hoe gaat dat strak met de nieuwe hal, is de 
huur dan hoger? 
Bestuur: Hoe dat straks gaat met de zaalhuur is nu niet bekend. 
De gemeente moet er van bewust worden gemaakt dat zij  niet te veel kosten bij de 
verenigingen neerleggen. Ook doordat het subsidiebeleid van de gemeente op de kop gaat. 
Nu krijgen we nog € 10,- per jeugdlid. Dat wordt misschien gewijzigd. Ook mogelijk geen extra 
subsidies meer voor verenigingen.  
 
De vergadering stemt in met het voorstel van de werkgroep ‘huishoudboekje’. Maar omdat nu 
niet helemaal duidelijk is hoe beide punten financieel uit gaan pakken voor de verschillende 
ledengroepen komt het bestuur hierop nog terug bij de leden. 
 
De leden (Maarten Kok, Jan Keppels, Liesbeth Meijling en Richard Spit) van de werkgroep 
‘huishoudboekje’ wordt met applaus bedankt voor hun werk. De werkgroep is klaar met hun 
taak en wordt ontbonden. 

 
(Op 6 februari 2017 zijn de leden tijdens een korte bijeenkomst over aanpassingen van de 
contributie en de kosten van de spelerskaart geïnformeerd. In de uitnodiging voor die 
bijeenkomst is een overzicht opgenomen van de nieuwe bedragen voor contributie en 
spelerskaart. De aanpassingen gaan in met het nieuwe seizoen.) 

 
4. Verslag kascommissie 

De kascommissie (Annie Nijlant en Marlies van der Genugten) heeft de administratie en de 
jaarrekening van het boekjaar 2015-2016 gecontroleerd en daarin geen onregelmatigheden 
kunnen constateren. Zij hebben hun goedkeuring gegeven. De kascommissie adviseert de 
ALV van Volley’68 de jaarstukken goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen voor 
het gevoerde financieel beleid over het seizoen 2015-2016. Onder applaus voor met name de 
Theo, gaat de vergadering hiermee akkoord. Henk bedankt de kascommissie voor hun inzet 
en advies. 
Voor het seizoen 206-2017 nemen de volgende personen zitting in de kascommissie: Jeroen 
Kok en Jan Keppels. 

 
5. Bestuurssamenstelling 

Volgens het rooster in artikel 3 van het Huishoudelijk Reglement was vorig jaar de 
penningmeester aftredend (oneven jaartal). Het bestuur heeft niemand voor de functie van 
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penningmeester, maar Theo Kamphuis blijft als interim-penningmeester en het onderdeel 
ledenadministratie wordt verzorgt door Erik Kamphuis. De functie van penningmeester is dus 
nog steeds vacant. 
 
Volgens het reglement zijn de secretaris en het bestuurslid algemene zaken dit jaar aftredend 
(even jaartal). Francis is tijdens de bijzondere ledenvergadering van 21 maart dit jaar 
tussentijds benoemd als secretaris en is herkiesbaar. Helaas heeft het bestuurslid Algemene 
Zaken, Richard Spit, te kennen gegeven niet herkiesbaar te zijn en is de functie vacant. Mark 
Dikken meldt zich aan voor de vacature van bestuurslid Algemene Zaken. Hij wil wel graag 
met de overige bestuursleden in overleg over de invulling van de taken. Ook zal hij niet langer 
dan 2 jaar beschikbaar zijn als bestuurslid. 
Het bestuur stelt voor te herbenoemen Francis in de functie van secretaris en Mark in de 
functie van bestuurslid Algemene Zaken. 
De vergadering gaat onder applaus akkoord met het voorstel. 
 
De afgevaardigden van de seniorencommissie, de recreantencommissie, jeugdcommissie en 
de sponsorcommissie moeten volgens het reglement elke 2 jaar worden benoemd als 
bestuurslid. De afgevaardigden van de eerste twee commissies (Jeroen Melcherts en Miranda 
van Druten) zijn bij de ALV van vorig jaar herbenoemd. De functie van afgevaardigde van de 
jeugdcommissie is bij de bijzondere ledenvergadering van maart 2016 vervuld door Colja 
Heerink. De functie van afgevaardigde sponsorcommissie is niet vervuld en is dus nog steeds 
vacant. In artikel 3 van het reglement wordt de functie van afgevaardigde sponsorcommissie 
niet genoemd als zijnde lid van het bestuur. Het bestuur stelt dan ook voor om deze functie 
niet meer te vervullen. 
De vergadering stemt met dit voorstel in. 
 
Een aantal mensen worden met bloemen, cadeaus en applaus bedankt voor hun inzet voor de 
vereniging: 
Ruud Wigbers heeft ca. 15 jaar in het bestuur gezeten in verschillende functies, als 
afgevaardigde recreanten, afgevaardigde sponsorcommissie en algemeen lid. Richard Spit 
heeft zo’n 10 jaar in het bestuur gezeten als afgevaardigde technische commissie en lid 
Algemene Zaken. 
Ook worden bedankt Arthur Oosterik voor zijn inzet voor de ledenadministratie (ca. 10 jaar en 
daarvoor ook al enkele jaren als bestuurslid) en Richelle Strampel voor haar werk als 
wedstrijdsecretaris (ca. 10 jaar). Helaas konden Arthur en Richelle vanavond niet aanwezig 
zijn. De bloemen en cadeaus worden bij hun thuis bezorgd. 
 

6. Voortgang beleids- c.q. reddingsplan Volley’68 (terugkoppeling werkgroepen) 
Werkgroep organisatieplan:  
De basis van het puntensysteem staat op papier maar moet nog digitaal vertaald worden in 
een computerprogramma. De werkgroep is nog op zoek naar iemand die dat kan. Het 
schrijven van een programma kost geld. 
Het puntensysteem is bedoeld om de taken voor de vereniging (fluiten, bardienst enz.) beter 
te verdelen. Nu is het vaak zo dat altijd dezelfde mensen in een team de taken uitvoeren. 
 
Jan Keppels vraagt of er niet een dergelijk programma op de markt is. 
Antwoord: Niet een programma dat voldoet aan de wensen van de werkgroep. 
Jan Floor vraagt waarom we zo’n duur programma willen aanschaffen als er toch geen 
sancties zijn als er mensen zijn die niet wat doen. De intentie is mooi maar je bent wel 
afhankelijk van de mensen/ leden. 
Antwoord: in een eerdere bijeenkomst zijn de leden al akkoord gegaan. 
 
Werkgroep ledenwerving: 
De werkgroep heeft al verschillende acties uitgevoerd. Om groei bij de mini’s  te bevorderen is 
een sportinstuif georganiseerd. Er zullen nog meerder sportinstuiven worden georganiseerd 
voor leerlingen van de basisscholen. 
 
De overige werkgroepen hebben nu niets te melden. 
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7. Commissie samenstelling 2016/2017 en vacaturebank voor klussen/projecten 
Voor de kampcommissie worden nog mensen gezocht. Helaas meldt niemand zich tijdens de 
vergadering aan. Het bestuur zal voor de kampcommissie mensen rechtstreeks benaderen. Er 
zal ook een beroep op de ouders worden gedaan. Het zal jammer zijn als deze activiteit voor 
de jeugd niet meer door kan gaan. 
 
De vacature bank voor klussen/ projecten kan opgenomen worden in het puntensysteem/ 
organisatieplan. 
 

8. Binnengekomen stukken/mededelingen 
Er zijn geen binnengekomen stukken of mededelingen ontvangen. 
Het bestuur stelt voor om uit met name kostenoverweging het kaderfeest en het eindfeest 
samen te voegen. Dit feest zal dan aan het eind van het seizoen plaatsvinden met een 
duidelijke rol voor het kader. De vergadering stemt hiermee in. 
 
Het bestuur geeft aan dat het samen met Combinatie’64 geïnterviewd gaat worden door de 
Tubantia over de nieuwe sporthal. 
De gemeente heeft een enquete uitgezet bij de binnensportverenigingen en overige 
gebruikers naar de binnensportbehoefte in Losser. Gaat om behoefte aantal uren, 
verenigingsruimte en dergelijke. Verder is over de nieuw hal nog weinig te melden. 
 
Michelle Perik heeft Colja genomineerd als clubheld van de amateursport. Is een actie van de 
krant. Het verzoek is om de actie te ondersteunen door op Colja te stemmen. 
 

9. Huldiging jubilarissen 
De volgende leden waren het afgelopen seizoen 12,5 en 25 jaar lid van Volley’68. 
 
12,5 jaar lid: Monique Koekenberg, Eric Dijkstra, Jeroen de Wals en Elin Pouwels. 
 
25 jaar lid: Arjan Kamphuis en Ruud Wigbers. 
 

10. Verkiezing ‘super’ vrijwilliger van het jaar 
Truus Röring en José Venterink hebben zich beschikbaar gesteld als leden van de 
onafhankelijke kiescommissie. In totaal zijn er 24 stemmen uitgebracht: Ellen Keur 1, Shari 
Kuipers, Theo Kamphuis 6, Colja Heerink 7 en Ruud Wigbers 9. 
 
Ruud wordt onder applaus met bloemen gehuldigd als ‘super’ vrijwilliger van het jaar. 

 
11. Rondvraag 

Jan Floor vraagt waarom de ALV op maandagavond wordt gehouden. Dat is een 
trainingsavond en daarvoor betalen we zaalhuur. 
Bestuur: de huur van zaal is geannuleerd. Omdat de opkomst van het aantal leden bij een 
ALV al jaren dalende is - op andere avonden heeft men vaak wat naders - is bewust gekozen 
voor de maandagavond. De maandagavond hebben de meest leden namelijk al gereserveerd 
voor Volley’68. 

 
12. Sluiting 

Henk bedankt de aanwezige leden voor hun komst en betrokkenheid en sluit de vergadering 
tegen 22:30 uur. De aanwezigen worden uitgenodigd voor een drankje aan de bar. 

 
 
 


