Sneek, juli 2019

Aan alle leden en ouders/verzorgers van de jeugdleden van V.C. Sneek

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van V.C. Sneek, gehouden op
woensdag 14 mei 2019 om 19.30 uur in de VIP room van de Sneker Sporthal.

1. Opening
Johan de Visser, voorzitter van VC Sneek opent de ledenvergadering om 19.30
uur en heet iedereen van harte welkom. In totaal zijn er 16 leden c.q. ouders van
jeugdleden aanwezig op deze vergadering. Dit is de 2e ledenvergadering van dit
seizoen.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Een aantal leden c.q. ouders van jeugdleden hebben zich voor de ALV afgemeld
en de voorzitter leest de namen voor. Voor het overige zijn er geen ingekomen
stukken en/of mededelingen.
3. Vaststellen notulen ALV d.d. 17 oktober 2018
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen. De notulen worden dan ook
vastgesteld.
4. Status seizoen 2018-2019
Door Peter Ourensma wordt in eerste instantie de financiele stand van zaken op
hoofdlijnen benoemd. In de ALV van oktober 2019 zal er een nadere toelichting
worden gegeven en tevens zal dan de begroting voor het seizoen 2019-2020
worden gepresenteerd.
Johan de Visser benoemd kort en krachtig de status van de aandachtspunten
zoals deze in het jaarplan van 2018-2019 zijn benoemd. Alle punten zijn
gerealiseerd c.q. opgestart met uitzondering van de onderwerpen “accommodatie
en kosten van accommodaties” en “optimaliseren gebruik Sportlink”.
5. Samenstelling bestuur
Erik Drenth wordt tijdens de vergadering officieel benoemd als algemeen
bestuurslid/voorzitter TC dames/meisjes.
Majanka Faber geeft een toelichting op de huidige situatie. De bestuurstermijn
van Adriaan Boers loopt met ingang van 1 juni 2019 af en hij heeft besloten zich
niet herkiesbaar te stellen. Hierdoor ontstaat er een vacature. In het bestuur
hebben we besloten dat we deze vacature zullen opvullen door Majanka Faber
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door te schuiven en aan te stellen als algemeen bestuurslid met de portefeuille
sponsoring.
Er is dan ook een vacature voor het algemeen bestuurslid met de portefeuille
Communicatie & PR. Natuurlijk staat een ieder het vrij om hier op te solliciteren.
Daarnaast zullen we vanuit het bestuur en de vrijwilligerscommissie actief op zoek
6. Contributie 2019/2020:
Door Peter Ourensma wordt benoemd dat we binnen VC Sneek veel jeugdleden
hebben die in een competitie spelen die niet gekoppeld is aan hun leeftijd. We
hebben dan ook gemeend om de contributie met ingang van het seizoen 20192020 te baseren op basis van het team waarin je speelt en niet meer op basis van
leeftijd. Alle aanwezigen gaan met dit voorstel akkoord. Daarnaast zal er een
indexatie worden toegepast wat elk jaar gebruikelijk is.
6. Vooruitblik komend seizoen
Door Johan de Visser wordt een korte vooruitblik gegeven voor het nieuwe
seizoen waarbij hij onder andere de volgende zaken heeft besproken:
 Als VC Sneek organiseren we op donderdag 19 september a.s. een
Vitaliteitscongres
 Ook het komende seizoen starten we met een opleiding voor trainers voor
VT2. Belangstellenden kunnen zich hiervoor opgeven.
 Volgend seizoen willen we meer scheidsrechters gaan werven en meer
aandacht geven aan onze scheidsrechters
 Doordat dames 1 als 2e is geëindigd in de competitie hebben we recht om
deel te nemen aan de Challenge Cup oftewel mogen we Europa in.
Binnenkort zullen we hier als bestuur een besluit over nemen. Inmiddels is
besloten door het bestuur om niet Europa in te gaan.
7. Rondvraag
 De vraag wordt gesteld of er ook een budget per commissie kan komen.
Hierop geeft Peter Ourensma aan dat we op deze manier al werken, echter
dat de budgetten voor het nieuwe seizoen nog niet definitief zijn vastgesteld.
Nadat dit heeft plaatsgevonden zullen de desbetreffende commissies worden
geïnformeerd.
 De persberichten die vanuit VC Sneek worden verspreid zouden ook onder de
Vrienden van VC Sneek en overige betrokkenen moeten worden verspreid.
Dit is een goede opmerking en zal vanaf heden gaan plaatsvinden.
 Er wordt nog extra aandacht gevraagd voor de VC Sneek Clubdag op
zaterdag 15 juni 2019.
13. Sluiting
Johan de Visser sluit de vergadering om 20.27 uur, bedankt iedereen voor
zijn/haar komst en wenst iedereen wel thuis.
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