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Sneek, oktober 2018  
 
 
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 17 oktober 2018 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 23 leden c.q. ouders van 
jeugdleden aanwezig op deze vergadering. Dit is de 1e ledenvergadering van dit 
seizoen. De voorzitter staat nog even kort stil bij de onlangs overledenen binnen 
onze vereniging, te weten vrijwilliger Arnold Terveer, erelid Joop Doevendans en 
voormalig vrijwilliger Gerben de Wolf.  

 
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. 24 april 2018 

Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen. De notulen worden dan ook 
vastgesteld. 

 
4. Jaarverslag en jaarrekening seizoen 2017-2018 

Door Peter Ourensma wordt het jaarverslag in eerste instantie toegelicht waarbij 
hij onder andere benoemt dat afgelopen seizoen alleen meisjes A2 kampioen zijn 
geworden, we daarnaast een hectisch seizoen hebben gekend door een minimale 
bezetting van het bestuur, een Europacup avontuur en een niet voorziene 
trainerswissel bij het 1e damesteam. Daarnaast zijn we halverwege het seizoen er 
in geslaagd het bestuur uit te breiden naar 6 personen, hebben we een nieuwe 
organisatiestructuur uitgewerkt en geïntroduceerd en zijn we begonnen met het 
verbeteren van de interne en externe communicatie.  

 
Financieel is het jaar stabiel verlopen en hebben we het jaar met een positief 
resultaat afgesloten waardoor we wederom een bedrag aan het eigen vermogen 
kunnen toevoegen. Voor wat betreft de sponsoring hebben we een mooie slag 
geslagen en deze lijn willen we graag voortzetten.  
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Hierna heeft de kascommissie in de persoon van Keimpe Kloosterman het verslag 
van de kascommissie d.d. oktober 2018 toegelicht en voorgelezen. De 
kascommissie complimenteert de manier van administratie en de gezonde 
financiële situatie van de vereniging. Wel zijn een aantal aanbevelingen gedaan 
door de kascommissie die door het bestuur zullen worden meegenomen als 
actiepunten voor dit seizoen. Tevens wordt er door Keimpe benoemd dat de 
kascommissie een leidraad heeft opgesteld voor de werkzaamheden van de 
kascommissie.  
De kascommissie adviseert aan de ALV de jaarrekening goed te keuren en het 
gehele bestuur decharge te verlenen. Dit advies wordt overgenomen door de 
aanwezige leden.  
 
Tevens wordt de huidige kascommissie nog voor een jaar benoemd en meldt Paul 
Albersen zich als 3e lid van de kascommissie zich aan.  

 
5. Begroting en plannen seizoen 2018-2019 
 Peter Ourensma licht de aandachtspunten voor dit seizoen toe: 

 Het completeren van het bestuur 

 Het aantrekken van meer sponsoren 

 Accommodatie en de kosten van de accommodatie 

 Optimaliseren gebruik Sportlink 

 Afronden AVG compliance 

 Vertrouwenspersoon en VOG 

 Opleiden en trainen diverse staf functies D1 

 Train de trainer 

 Werven van vrijwilligers 

 Het aantrekken van jongens en behouden heren 

 Communicatie 

 Procedures en tussentijdse verslaglegging 
 

Voor wat betreft de begroting voor dit seizoen benoemt Peter Ourensma dat we 
voor een realistische en voorzichtige begroting gaan waarbij de verwachting is dat 
we op 0 uitkomen. We hebben hierbij meer budget voor de trainers en staf 
opgenomen en daarnaast is de contributie verhoogd n.a.v. een eerder genomen 
besluit. De begroting voor het seizoen 2018-2019 wordt vastgesteld. 

 
6. Samenstelling bestuur en rooster van aftreden: 

Zoals benoemd hebben we sinds het einde van afgelopen seizoen weer een 
bestuur bestaande uit 6 personen. Er is nog een vacature voor 1 bestuurslid, te 
weten de hoofd TC dames/meisjes. We gaan dit seizoen bezig om deze vacature 
in te vullen.  
Daarnaast dienen we de kwaliteit van het bestuur te borgen en is er dan ook een 
rooster van aftreden opgesteld welke wordt gepresenteerd. We hebben hierbij 
gekozen voor een lijn dat elk bestuurslid conform de statuten maximaal 3 jaar in 
functie is waarna hij/zij nog 2 maal herkiesbaar is voor wederom 3 jaar. Per 
bestuurslid is het aftreden benoemd waarbij een aantal leden van het huidige 
bestuur minder lang dan 3 jaar zijn benoemd, om zo te zorgen voor voldoende 
spreiding in het rooster van aftreden. Het rooster van aftreden van het bestuur 
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wordt goed gekeurd door de ALV. Het rooster zal op de site van VC Sneek 
worden geplaatst. 

 
7. Beleid vertrouwenspersoon VC Sneek 

Vanuit het NOC NSF is bepaald dat elke sportvereniging een vertrouwenspersoon 
dient te hebben. Onlangs hebben we Jellina de Witte bereid gevonden om als 
vertrouwenspersoon van VC Sneek te fungeren. Tezamen met haar is er een 
beleid opgesteld waarbij ze tijdens de ALV kort uitleg heeft gegeven over de 
werkwijze en de procedure. Het beleid zal naar alle leden worden 
gecommuniceerd in de komende periode. Er wordt een idee geopperd om de 
vertrouwenspersoon langs alle teams te laten gaan. Dit zullen we meenemen en 
bekijken of dit realistisch is. 

 
8. Rondvraag 

 Willem de Haan vraagt waarom de 2e termijn van de inning van contributie zo 
snel op de 1e termijn is. Peter Ourensma geeft aan dat we dit het afgelopen 
seizoen ook op deze manier hebben gedaan.  

 Kristel Perdok van dames 8 geeft aan dat zij op dit moment een groot aantal 
leden in het team hebben zitten waardoor het trainen en spelen best een hele 
opgave is. Is hier ook beleid c.q. aandacht voor. Hierop wordt aangegeven dat 
we hier als vereniging ook zeer zeker mee bezig zijn. Op dit moment hebben 
we ook de nodige aanvragen van nieuwe leden waarbij we kijken naar de 
mogelijkheden om een instroomteam samen te stellen. Het probleem is met 
name trainers en trainingsmogelijkheden. Daarnaast is het ook zo dat de 
capaciteit van een team op maximaal 12 personen is gesteld, echter dat is 
gebleken dat we net te weinig hebben om 2 volledige teams te kunnen maken 
van dames 8. Zeer zeker aandacht voor, echter probleemoplossing niet direct 
voor handen. 

 Bianca Koehoorn: benoemt dat er tijdens de wedstrijd van dames 1 
tabaksrook werd geroken vanuit de VIP room. We zullen hier de rokers die 
hier buiten roken op aanspreken. 

 Tijdens de rondvraag is nog een verduidelijking gegeven c.q. uitleg gegeven 
omtrent de term “vrijwilligersvergoeding”.  

 
9. Sluiting 

Johan de Visser sluit de vergadering om 20.35 uur, bedankt iedereen voor 
zijn/haar komst en wenst iedereen wel thuis.  

 


