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Sneek, januari 2020  
 
 
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 30 oktober 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 30 leden c.q. ouders van 
jeugdleden aanwezig op deze vergadering. Dit is de 1e 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. 14 mei 2019 

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

 
4. Jaarverslag en jaarrekening seizoen 2018-2019 

Door Peter Ourensma wordt het jaarverslag in eerste instantie toegelicht waarbij 
hij onder andere benoemt dat het ledenaantal het nieuwe seizoen nagenoeg gelijk 
is gebleven ten opzicht van het afgelopen seizoen. Daarnaast hebben we het 
afgelopen seizoen gekozen voor een andere aanpak om sponsoren te werven 
middels een sponsorproject. Dit heeft mooie resultaten opgeleverd waardoor we 
ook dit seizoen hiermee door zullen gaan. Tevens zijn er 16 trainers geslaagd 
voor de VT2-opleiding zodat ook de kwaliteit op dit belangrijke gebied blijft 
geborgd. En in de afgelopen periode zijn we druk bezig geweest met het opstellen 
van het privacy reglement en de AVG. Afgelopen seizoen hebben we naast de 
mooie 2e plek van dames 1, meerdere kampioensteams mogen huldigen. Zo zijn 
dames 5, MC1, MC5 en CMV1 kampioen geworden.  

 
Financieel is het jaar stabiel verlopen en hebben we het jaar met een klein 
negatief resultaat afgesloten, afgerond op 0, waardoor we helaas  geen bedrag 
aan het eigen vermogen kunnen toevoegen. Zoals gezegd hebben we voor wat 
betreft de sponsoring een mooie slag geslagen en deze lijn willen we graag 
voortzetten.  
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5. Verslag Kascommissie 

Hierna heeft de kascommissie in de persoon van Paul Albersen het verslag van 
de kascommissie d.d. oktober 2019 toegelicht en voorgelezen. De kascommissie 
complimenteert wederom de penningmeester en de boekhouder voor de gang 
van zaken en bedankt het bestuur voor het gevoerde financiële beleid en de 
inspanningen voor de verantwoording hierover. Wederom zijn er een aantal 
aanbevelingen gedaan door de kascommissie die door het bestuur zullen worden 
meegenomen als actiepunten voor dit seizoen.  
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 benoemd dat Wilma Grasman de kascommissie zal verlaten. Vanuit 
het bestuur wordt Wilma tijdens de vergadering bedankt voor haar inzet.  

 
6. en 7. Begroting en plannen seizoen 2019-2020 
 Peter Ourensma licht de aandachtspunten voor dit seizoen toe: 

 Nog meer sponsoren aantrekken 

 Opleiding van trainers voortzetten (VT2/VT3) 

 Werven van vrijwilligers 

 Aantrekken/behouden van jongens/heren 

 Communicatie algemeen en nieuwe website 

 1 regio evenement (Vitaliteit in Bedrijf) 
 

Voor wat betreft de begroting voor dit seizoen benoemt Peter Ourensma dat we 
wederom voor een realistische en voorzichtige begroting gaan waarbij de 
verwachting is dat we op 0 uitkomen. De begroting voor het seizoen 2019-2020 
wordt vastgesteld. 

 
8. 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 voorzitter Communicatie & PR. We hebben Antoinette Overzet-Valkema 
bereid gevonden om deze vacature in te vullen. Met een mooi applaus wordt 
Antoinette door alle aanwezigen welkom geheten in het bestuur. We zijn zeer 
content met deze invulling en wensen Antoinette natuurlijk veel succes! 
Er zijn voor het overige geen bestuursleden die aftreden. 

 
9. Beleid AVG 

Jellien Posthuma-Smit behandelt dit agendapunt. In samenwerking met Carolina 
Stilma hebben we voor de zomervakantie invulling gegeven aan het beleid inzake 
AVG. Zo hebben we een data register van VC Sneek opgesteld en een privacy 
reglement. Inmiddels hebben we dit privacy reglement verspreid onder alle leden 
en hierbij een AVG toestemmingsverklaring meegestuurd met het verzoek deze te 
ondertekenen. Inmiddels hebben we 166 formulieren ondertekend retour.  
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10. Deelname haalbaarheidsstudie sport- en beweegcentrum Sneek 
Johan de Visser ligt dit agendapunt toe. In de afgelopen periode zijn we door 
ONS benaderd of wij input willen geven aan de projectgroep die zich bezig houdt 
met dit onderwerp. Als VC Sneek hebben we aangegeven dat we dit wel willen 
doen waarbij we in ieder geval hebben benoemd dat we geen investering willen 
plegen en daarnaast ook geen hogere huur willen betalen als wat we nu betalen. 
De projectgroep heeft het project op 19 september jl. gepresenteerd aan de 
gemeente waarbij de gemeente heeft aangegeven de omarming van het project 
nog te vroeg te vinden. Vanuit de gemeente zal er eerst een ruimtelijke visie voor 
Sneek worden opgesteld met tevens een strategische visie van Sneek als 
sportstad.  

 
11. Rondvraag 

 Wiepie Hekstra: maken wij als VC Sneek ook nog steeds gebruik van 
Sponsorkliks? Ja, dit is zeer zeker het geval. Vanuit de commissie 
communicatie & PR zullen we hier aandacht op vestigen. Wanneer een lid bij 
een bedrijf online een bestelling plaatst dan kan men dit via Sponsorkliks doen 
waardoor wij als VC Sneek een klein bedrag ontvangen.  

 Caroline Yntema: benoemt dat ze het Wij-gevoel binnen VC Sneek de laatste 
tijd mist waarbij ze wel aangeeft dat dit een persoonlijk gevoel is. Ze mist met 
name het overleg tussen de verschillende TC’s waarbij ze dan ook aangeeft 
dit graag weer te willen opstarten. Daarnaast graag ook een overleg inplannen 
met een aantal trainers. Erik Drenth en Gerard Zijlstra zullen dit actiepunt 
oppakken.  

 Caroline Yntema: daarnaast geeft ze aan dat ze grote moeite heeft met het 
vinden van trainers voor de jeugdteams. Ze zijn nu nog steeds op zoek naar 
een trainer voor de maandagmiddag. Wellicht is het een idee om een ander 
beleid vast te stellen door de heren- en damesteams te verplichten een 
jeugdteam te “adopteren”. Het bestuur zal zich buigen over dit probleem. 

 Algemeen wordt de opmerking geplaatst dat het wellicht goed is om weer een 
breedte overleg te organiseren met een 
vertegenwoordiger/vertegenwoordiging vanuit alle commissies. Ook dit zal het 
bestuur bespreken en op terug komen. 

 
12. Sluiting 

Johan de Visser sluit de vergadering om 20.38 uur, bedankt iedereen voor 
zijn/haar komst en wenst iedereen wel thuis.  

 


