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Sneek, april 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 dinsdag 
24 april 2018 om 19.30 uur in de kantine van Sporthal Het Schuttersveld.  
 
 
1. Opening 

Peter Ourensma, penningmeester van VC Sneek opent de ledenvergadering en 
heet iedereen van harte welkom. In totaal zijn er 25 leden c.q. ouders van 
jeugdleden aanwezig op deze vergadering. Dit is de 2e ledenvergadering van dit 
seizoen waarbij we als vereniging voldoen aan de vereisten van de Nevobo en de 
code goed sportbestuur. 

 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
 Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen. 
 
3. Vaststellen notulen ALV d.d. 4 oktober 2017 

Er wordt gevraagd naar de status van de vertrouwenspersoon. Hierop wordt 
aangegeven dat we met een nieuwe kandidaat het beleid aan het uitwerken zijn 
en dat dit met ingang van het nieuwe seizoen geïmplementeerd zal gaan worden. 
De notulen worden goed gekeurd. 

 
4. Status seizoen 2017-2018 

Door Peter Ourensma wordt de stand van zaken met betrekking tot het huidige 
seizoen benoemd. Voor wat betreft dames 1 zijn we nog in de race voor de 
kampioenswedstrijden, echter dienen de dames wel morgenavond te winnen van 
Alterno. Natuurlijk hebben we een bewogen periode achter de rug voor wat betreft 
de invulling van de staf van dames 1, echter we zijn tevreden over de manier 
waarop het is ingevuld. Daarnaast hebben we dit seizoen tot en met heden 1 
kampioen, te weten de meisjes A2. Alle overige teams hebben een mooi seizoen 
achter de rug waarbij spijtig genoeg dames 2 is gedegradeerd naar de 1e divisie. 

 
Financieel staan we er tot en met heden goed voor. Zoals het er nu naar uitziet 
halen we de begroting en zal er sprake zijn van een bescheiden positief resultaat. 
Voor wat betreft het Europese avontuur wordt aangegeven dat we hier een plus 
hebben gerealiseerd, waarmee de doelstelling is gerealiseerd. De bate zal ten 
gunste komen van het algemene resultaat c.q. vermogen. 

 
5. Voordracht nieuwe bestuursleden: 
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In de afgelopen periode hebben we een drie mensen bereid gevonden om zitting 
te nemen in het bestuur. Tijdens de ALV wordt dan ook Johan de Visser gekozen 
als voorzitter van VC Sneek en Majanka Faber en Gerard Zijlstra benoemd als 
algemene leden. We zijn zeer content dat het bestuur nu uit 6 personen bestaat. 
Op dit moment is er nog 1 vacature.  

 
6. Nieuwe organisatiestructuur VC Sneek 

Majanka Faber licht de nieuwe organisatiestructuur van VC Sneek toe welke na 
een brainstormsessie met een afvaardiging uit alle commissies tot stand is 
gekomen. Een ieder die aanwezig is vindt de gekozen opzet positief waarna de 
structuur wordt goedgekeurd. Hierbij verwijzen we naar de bijlage. 

 
7. Technisch beleidsplan VC Sneek 

Anton de Vries licht het technisch beleidsplan van VC Sneek op hoofdlijnen toe. In 
het beleidsplan staat uiteraard het beleid van VC Sneek waarbij er onderscheid 
wordt gemaakt tussen een breedtesport – en topsportlijn. Sowieso staat het 
plezier en elkaar in de waarde laten bij elke lijn c.q. richting voorop. Daarnaast is 
ontwikkeling van de speler/speelster erg belangrijk waarbij VC Sneek graag een 
volleybalvereniging wil zijn voor alle leden. We hebben voor het seizoen 2018-
2019 een aantal speerpunten benoemd waarbij Anton deze heeft toegelicht. De 
focus zal onder andere komen te liggen op het aantrekken van jongens bij VC 
Sneek. Inmiddels is een werkgroep hier al druk mee bezig en zijn de eerste 
nieuwe aanmeldingen een feit. Daarnaast gaan we aan de slag met een opleiding 
voor trainers en zal er een ontwikkelplan worden opgesteld.  
De volgende opmerkingen worden geplaatst: 

 Is het een idee om de Pupil/Mini van de week weer te introduceren? Dit is 
een goed idee en zullen we gaan meenemen voor het nieuwe seizoen. 

 Wellicht een optie om de spelers/speelsters van zowel heren 1 als dames 1 
en 2 verplicht training te laten geven aan de jeugd. Op deze manier 
vergroten we de betrokkenheid. 

 
8. Voorstel contributieverhoging seizoen 2018-2019 

Peter Ourensma licht toe waarom we vanuit het bestuur willen voorstellen om de 
basiscontributie met 15 euro te verhogen. Tijdens een benchmark bij overige 
volleybalverenigingen is gebleken dat wij als VC Sneek een lage basiscontributie 
hebben. Daarnaast hebben we te maken met een verhoging van onder andere de 
zaalhuur, willen we investeren in het trainersgilde door trainingen aan te bieden 
en gaan we voor het nieuwe seizoen de resterende teams die nog geen nieuwe 
shirts hebben nieuwe shirts geven.  
De contributieverhoging wordt unaniem goedgekeurd. 

 
12. Rondvraag 

 Willem de Haan stelt de vraag wanneer het uitje voor de vrijwilligers zal 
plaatsvinden. Dit zal op donderdag 17 mei a.s. zijn in Schuim met Pluim. De 
uitnodiging volgt. 

 Door de vrijwilligerscommissie is er een “rondje” gemaakt langs een aantal 
commissies. Men stelt de vraag wat hiermee is gedaan. Majanka zal dit 
navragen. 
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13. Sluiting 

Peter Ourensma sluit de vergadering om 21.00 uur, bedankt iedereen voor 
zijn/haar komst en wenst iedereen wel thuis.  

 


