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Sneek, november 2020  
 
 
Aan alle leden en ouders/verzorgers van de jeugdleden van V.C. Sneek 
 
 
Verslag van de digitale Algemene Ledenvergadering van V.C. Sneek, gehouden op 
woensdag 25 november 2020 om 19.30 uur via Zoom.  
 
 
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 18 leden c.q. ouders van 
jeugdleden aanwezig bij deze digitale vergadering. Dit is de 1e ledenvergadering 
van dit seizoen. Daarnaast benoemt Johan de spelregels voor het volgen van de 
vergadering. Tevens geeft Johan aan dat hij zelf tot 19.55 uur aanwezig zal zijn 
vanwege het feit dat er om 20.00 uur een eredivisie overleg staat gepland waarbij 
hij aanwezig dient te zijn. Erik Drenth zal dan de rol van voorzitter op zich nemen. 

 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Eén lid c.q. ouder van een jeugdlid heeft zich voor de ALV afgemeld en de 
voorzitter leest de naam voor. Voor het overige zijn er geen ingekomen stukken 
en/of mededelingen. 

 
3. Vaststellen notulen ALV d.d. 30 oktober 2019 

Er wordt aangegeven dat er een schrijffout staat op pagina 1. Deze schrijffout is 
direct hersteld. Voor het overige waren er geen op- of aanmerkingen op de 
notulen. De notulen zijn dan ook vastgesteld en zullen tijdens de eerstvolgende 
bestuursvergadering worden ondertekend. 

 
4. Jaarverslag en jaarrekening seizoen 2019-2020 

Door Peter Ourensma wordt het jaarverslag in eerste instantie toegelicht waarbij 
hij onder andere benoemt dat het ledenaantal het nieuwe seizoen helaas naar 
beneden is gegaan ten opzichte van het afgelopen seizoen. Dit is met name 
vanwege de ontwikkeling in de herenafdeling, te weten 43 leden. Helaas hebben 
een groot aantal leden het lidmaatschap opgezegd vanwege het feit dat een 
aantal spelers een nieuwe en eigen vereniging hebben opgericht.  
 
We hebben het afgelopen jaar de hoogste sponsoropbrengsten in de afgelopen 
jaren gerealiseerd en dit is natuurlijk een groot compliment voor de 
sponsorcommissie. Daarnaast hebben we ook dit seizoen de opleiding van 
trainers voortgezet op VT2 en VT3 niveau en hebben een aantal trainers het 
diploma gehaald. 
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Het werven van vrijwilligers blijft een terugkerend fenomeen. We hebben te 
maken met verloop waarbij we te allen tijde enthousiaste vrijwilligers kunnen 
gebruiken.  
 
Voor wat betreft het aandachtspunt “aantrekken en behouden van jongens/heren” 
zijn we er helaas niet in geslaagd om dit te realiseren, wat we zeer spijtig vinden. 
Zoals benoemd is een groot aantal mannelijke leden vertrokken omdat men een 
eigen vereniging heeft opgericht. Natuurlijk zullen we ons dit seizoen wederom 
beraden over de manier hoe we dit aandachtspunt alsnog kunnen 
bewerkstelligen.  
 
De communicatie binnen de vereniging blijft te allen tijde een belangrijk item. 
Helaas hebben we nog niet een breed overleg met alle commissies kunnen 
organiseren vanwege het coronavirus, maar dit staat voor dit seizoen zeer zeker 
op de agenda. Daarnaast hebben we onlangs de nieuwe website gelanceerd. Een 
groot compliment voor het mediateam! Het is een prachtige en moderne website 
geworden die erg veel potentie heeft naar de toekomst.  
 
Zoals een ieder weet hebben we het seizoen vroegtijdig moeten afsluiten 
vanwege het Corona virus. Een ontzettende domper waar we met z’n allen 
uiteraard geen rekening mee hebben kunnen houden.  

 
Financieel is het jaar positief verlopen en hebben we het jaar met een groot 
positief resultaat afgesloten. Dit positieve resultaat ligt onder andere in het feit dat 
we door het Corona virus geen gebruik hebben gemaakt van de zaal. We hebben 
er voor gekozen om de trainers echter wel door te betalen. Het resultaat zullen we 
voor een klein gedeelte toevoegen aan het eigen vermogen waarbij dient te 
worden opgemerkt dat we tevens een gedeelte van dit resultaat zullen reserveren 
voor tegenvallende resultaten in het nieuwe boekjaar als gevolg van het Corona 
virus. Hierover straks meer. Door mevrouw Koehoorn wordt de vraag gesteld of er 
ook een teruggave van de contributie komt naar de leden toe. Hierop wordt door 
Peter Ourensma aangegeven dat we hier tijdens agendapunt 7 op terug zullen 
komen.  
 

5. Verslag Kascommissie 
Paul Albersen van de Kascommissie was helaas verhinderd waardoor Jellien 
Posthuma-Smit namens Paul Albersen van de kascommissie het verslag van de 
kascommissie d.d. september 2020 heeft 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. Er zijn 3 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.  
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Tevens wordt benoemd dat Paul Albersen ook volgend seizoen in de 
kascommissie zal plaatsnemen, echter er is nog een vacature. Gezien het feit dat 
er geen aanmeldingen tijdens de vergadering volgen, zullen we de vacature op de 
website plaatsen. Nagekomen bericht: de vacature is inmiddels ingevuld. 

 
6.  Begroting 2020-2021 

 Peter Ourensma geeft aan dat de begroting 2020-2021 sinds zijn start als 
penningmeester de eerste begroting is die niet sluitend is (in negatieve zin). Er 
wordt een fors verlies verwacht, wat vooral voortkomt uit Corona. Een groot aantal 
opbrengsten vallen hierdoor lager uit dan gebruikelijk, terwijl veel kosten naar 
verwacht min of meer door zullen lopen. Daarnaast verwachten we, en dat is 
inmiddels ook al gebleken, dat we specifieke uitgaven moeten doen als gevolg 
van corona maatregelen. Lagere opbrengsten verwachten we bij contributies, 
sponsoring (wedstrijd- en balsponsoring), entree en programmaboekjes en 
opbrengsten uit acties.  
 
Naar verwachting kunnen we het verlies opvangen met de ten laste van het 
resultaat gevormde bestemmingsreserve over 2019-2020. Overigens geldt dat VC 
Sneek beschikt over voldoende vermogen om deze bijzondere periode te 
overleven.   

 
 
7. Vaststellen contributie seizoen 2020/2021 

Al eerder hebben we afgesproken dat de contributie jaarlijks wordt geïndexeerd. 
Dit vanwege de kostenverhogingen van onder andere de Nevobo en de zaalhuur. 
Voor het seizoen 2020/2021 willen we de contributie verhogen met 2,5%. Tijdens 
de vergadering wordt dit goed gekeurd.  
 
Daarnaast staat de penningmeester nog even stil bij de spelregels inzake het 
opzeggen van het lidmaatschap en de blessureregeling. Op de website kan een 
ieder dit vinden.  
 
Tevens wil het bestuur voorstellen dat er aan het einde van het seizoen 
2020/2021 wordt beoordeeld of er restitutie van de contributie aan de leden van 
VC Sneek kan plaatsvinden. Dit is namelijk afhankelijk van een groot aantal 
factoren, te weten: de mate waarin de afdracht aan  Nevobo dient plaats te vinden 
en de mate waarin zaalhuur dient te worden voldaan, de kostenstructuur van VC 
Sneek en natuurlijk de duur van de lockdown. Inmiddels hebben we een schrijven 
van de Nevobo ontvangen waarin men aangeeft tot gedeeltelijke restitutie over te 
gaan aan het einde van het seizoen waarbij men de berekeningswijze hiervan 
heeft benoemd.  
 
Tot en met heden is het spelen van wedstrijden nog niet mogelijk, echter worden 
alle leden onder de 18 jaar in de gelegenheid gesteld om te trainen. Ook voor de 
leden van 18 jaar en ouder is de mogelijkheid er om te trainen, echter dan in een 
samenstelling van maximaal 4 spelers/speelsters per veld. Al met al niet het 
ideaalcomplex, maar wel op het optimale wat op dit moment mogelijk is.  



Inschrijfnummer KvK: 40001544  Rabobank  

BTW nummer: 8008.39.249.B.01  IBAN: NL92 RABO 0359 5881 66 

 
Het bestuur stelt voor dat na afloop van het seizoen zal worden gekeken naar een 
eventuele restitutie rekening houdende met de eerder genoemde factoren. Leden 
die in aanmerkingen willen komen voor deze restitutie dienen  schriftelijk een 
verzoek tot restitutie van de contributie in te dienen bij de penningmeester 
(penningmeester@vcsneek.nl ) voor uiterlijk 31 mei 2021. 
 
De ALV gaat akkoord met dit voorstel.  

 
8. Vooruitblik seizoen 2020/2021 

Erik Drenth licht dit agendapunt toe waarbij hij uiteraard het eerste aandachtspunt 
Corona benoemt. Hij bedankt alle vrijwilligers, leden en trainers die hun bijdrage 
hebben geleverd om ervoor te zorgen om op een verantwoorde manier te kunnen 
trainen en spelen. Hierbij willen we te allen tijde de RIVM maatregelen volgen en 
op een verantwoorde manier blijven sporten. Binnen VC Sneek hebben we dan 
ook een duidelijk protocol wat door een ieder goed wordt gevolgd. Wanneer het 
weer mogelijk is om wedstrijden te spelen zullen we het protocol blijven naleven. 
 

• Voortdurend zoeken naar nieuwe sponsoren: zoals benoemd hebben we een 
mooie basis gelegd in de sponsoring echter blijft het een continue proces om 
deze basis goed te houden. Dit seizoen zal het overigens gezien de Corona 
crises wel lastiger gaan worden om bedrijven te benaderen. Ook het stilleggen 
van het spelen van wedstrijden werkt niet in het voordeel mee, maar we gaan 
ons best weer doen. 

• Softwarebewaking sponsorovereenkomsten: om ervoor te zorgen dat we de 
sponsorovereenkomsten goed archiveren en de afspraken nakomen, zijn we 
op zoek naar een programma om dit goed te regelen.  

• Trainen van trainers voortzetten (VT2/VT3/VT4): Ook hier is aangegeven dat 
we dit traject vorm blijven geven en dat er weer een aantal enthousiastelingen 
is begonnen met een digitale opleiding.  

• De verbinding tussen de verschillende TC’s verbeteren en optimaliseren: hier 
zijn we inmiddels op de goede weg. Vanwege de Corona crises hebben we 
onder andere een onderlinge competitie opgezet wat ontzettend wordt 
gewaardeerd door de leden. Daarnaast is ook de communicatie verbeterd en 
weet een ieder elkaar te vinden. 

• Het werven van nieuwe leden is een item wat we de komende periode verder 
vorm willen geven. Aanvragen voor meetrainen worden te allen tijde in 
behandeling genomen en beantwoord waarbij elk nieuw lid direct welkom is! 
Caroline Yntema plaatst hierbij de opmerking dat men binnen de meisjes TC 
de afspraak hebben om niet actief leden te gaan werven omdat we geen boze 
verenigingen uit de omliggende dorpen en steden willen. In haar optiek ligt 
dan ook het initiatief bij de speler/speelster. Hierop is aangegeven dat dit ook 
zeer zeker zo is, echter mocht een lid op dit moment een vriend of vriendin 
hebben die wel wil volleyballen, zij/hij zich gewoon mag aanmelden.  

• Werven van vrijwilligers: gezien het feit dat VC Sneek een vereniging is die 
enkel en alleen draait op vrijwilligers, blijft het belangrijk om voldoende 
vrijwilligers te hebben en te houden. Er zijn nog de nodige vacatures dus geef 
u op! 

mailto:penningmeester@vcsneek.nl
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• De communicatie in het algemeen is binnen een vereniging ontzettend 
belangrijk en gezien de huidige situatie alleen maar urgenter. Binnen het 
mediateam is men hier druk mee bezig waarbij met de nieuwe website een 
mooie stap is gezet. Daarnaast gaan we bezig met een digitale nieuwsbrief en 
social media.  

• Binnen de Nevobo zijn er ook volop ontwikkelingen. Zo is het project 
livestream eredivisie onlangs gepresenteerd en wordt dit binnenkort 
gerealiseerd. Bij alle verenigingen die in de Eredivisie spelen worden 
camera’s geïnstalleerd zodat de wedstrijden via livestream te volgen zijn. Zo 
ook bij VC Sneek. Natuurlijk blijft ook Sport Noord de wedstrijden uitzenden. 
Binnen VC Sneek dienen we de operationele zaken voortvloeiend uit het 
project livestream nog wel verder handen en voeten te geven. Daarnaast is 
het plan “Eredivisie 2021+” gepresenteerd wat een ontzettend ambitieus plan 
is. Men wil de Eredivisie gaan loskoppelen van de overige competities en in 
de eredivisie alleen maar (semi) topsporters laten spelen. De Topdivisie geldt 
dan als de hoogte amateur klasse. Voornoemde heeft een enorme impact op 
de organisatiestructuur van de volleybalverenigingen. Op dit moment is het zo 
dat wij als VC Sneek zeer zeker mee kunnen in de opgestelde regels en 
richtlijnen voor dit plan, echter op lange termijn wordt dit wellicht lastiger. Door 
mevrouw Koehoorn wordt nog opgemerkt dat dit dan ook kan betekenen dat 
we de visie van de vereniging anders moet c.q. moet worden aangepast.  

 
9. Samenstelling bestuur en rooster van aftreden: 

Peter Ourensma (penningmeester) en Jellien Posthuma-Smit (secretaris) hebben 
aangegeven zich niet verkiesbaar te stellen. Dit betekent dat aan het einde van 
het huidige seizoen deze functies vacant komen.  
Tevens wordt benoemd dat de zittingstermijn van Johan de Visser (voorzitter) en 
Gerard Zijlstra (algemeen lid) eind april 2021 aflopen waarbij dit tijdens de 
volgende ALV zal worden besproken.  

 
Graag op zoek naar goede kandidaten voor deze belangrijke functies!! Eventuele 
mogelijkheid om een videoboodschap op te nemen en op die manier te werven! 

 
 
10. Rondvraag 

• Er zijn geen punten voor de rondvraag 
 
11. Sluiting 

Erik Drenth sluit de vergadering om 20.38 uur, bedankt iedereen voor zijn/haar 
aanwezigheid, wenst iedereen een fijne avond en blijf gezond!  

 


