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Sneek, 17 november 2021 
 
 
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 17 november 2021 om 19.30 uur via Zoom.  
 
 
1. Opening 

Majanka Faber opent de ledenvergadering om 19.30 uur en heet iedereen van 
harte welkom. In totaal zijn er 16 leden, vrijwilligers c.q. ouders van jeugdleden 
aanwezig bij deze digitale vergadering. Dit is de 2e ledenvergadering van dit 
seizoen. Daarnaast benoemt Majanka de spelregels voor het volgen van de 
vergadering. We hebben 4 afmeldingen gehad; Paul Albersen, Erik Drenth, Johan 
de Visser en Gerard Zijlstra. Paul heeft enkele vragen voorafgaand aan de ALV 
gesteld, hij ontvangt de presentatie en inmiddels heeft hij een reactie ontvangen 
per email dat hij zeker ook contact kan opnemen met Han Mulder.  

 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Paul heeft enkele vragen voorafgaand aan de ALV gesteld, deze onderdelen 
worden behandeld tijdens de vergadering, hij ontvangt de presentatie en heeft 
inmiddels hij een reactie ontvangen per email dat hij zeker ook contact kan 
opnemen met Han Mulder. 

 
3. Vaststellen notulen ALV d.d. 19 mei 2021 

Vraag Caroline Yntema; Superclub, komt dat in deze vergadering aan de orde? 
Manjanka geeft aan dat het wordt behandeld.  
De notulen zijn dan ook vastgesteld en zullen tijdens de eerstvolgende 
bestuursvergadering worden ondertekend.  

 
4. Jaarverslag en jaarrekening seizoen 2020-2021 

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. Er wordt altijd 
dezelfde peildatum gehanteerd.  In de afgelopen 2 jaar zijn er 100 leden minder. 
Dit is met name vanwege de ontwikkeling in de herenafdeling, maar deze is 
momenteel redelijk constant. Helaas hebben een groot aantal leden het 
lidmaatschap opgezegd, met diverse redenen.   
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Nevobo/Gemeente 
Voor een gedeelte van de afdracht van de contributie heeft Nevobo afgezien. 
Hierdoor is 50% niet in rekening gebracht. Daarnaast heeft de Gem. SWF de  
huur van de hal niet in rekening gebracht. 
 
Restitutie regeling 
Vorig jaar is door het bestuur aangekondigd dat je aanspraak kon maken op 
restitutie van de contributie. Je diende je hiervoor aan te melden en door het 
bestuur is het diverse malen gepromoot. Tijdens de ALV is het aangegeven, is het 
gepubliceerd in nieuwsbrieven en stond het vermeld op de website. 
Een grote groep mensen heeft hier gebruik van heeft gemaakt (ongeveer 70%) en 
ook grote groep niet.  
VC Sneek heeft daarnaast gebruik kunnen maken van steun, de Tazo-regeling. 
Dit heeft geresulteerd in 15.000 euro, dit is reeds in het resultaat verwerkt.  
 
Opbrengsten t.o.v. begroting. 
Opbrengsten van de contributie is fors langer is dan begroot. De 2e categorie is 
fors lager, minder inkomsten ontvangen vanuit sponsoring. De penningmeester 
geeft aan dat dit niet vreemd is in dit (corona) jaar.  
Alle wedstrijden van Dames 1 werden gespeeld zonder publiek, hierdoor waren er 
geen entree inkomsten van bezoekers en werden er geen programmaboekjes 
verkocht.  
 
Resultaat in een kleine plus, een succesvolle Grote club Aktie. 
Per saldo €10.000 lager uitgekomen dan was begroot. 
Kosten: belangrijkste afwijkingen die wij kennen; 18.000 minder betaald aan 
zaalhuur, 14.000 minder afdracht aan Nevobo (50% minder kwijtschelden aan 
Nevobo afdracht kosten.  
Vaste kosten: De verzekeringen en de automatiseringskosten kwamen hoger uit 
Betekent dat we hoger dan begroot resultaat hebben behaald. 
Dit jaar hebben we €12.000 euro overgehouden. Samenvattend was het een jaar 
met een wir war van allerlei gebeurtenissen van corona. De penningmeester geeft 
aan dat het nog anders gekund als er meer mensen van de restitutie gebruik 
hadden gemaakt. Een prima gezonde verenging!! 
 
5.Verslag Kascommissie 
Hester Swieringa; in eerste instantie niet online aanwezig, maar belt later in. 
Hierdoor wordt het verslag voorgelezen door Majanka Faber. 

 Op 8 oktober jl. is de kascontrole uitgevoerd door Paul Albersen en Hester  
 Swieringa. Bij deze controle, met aanwezigheid van de penningmeester Peter  
 Ouresma. Op alle vragen kon hij goede toelichting geven.  
 Afgetekend en overhandigt aan het bestuur.  

Per saldo is het seizoen 2020-2021 hoger dan begroot de begroting. Onduidelijke 
is wat Covid op de nieuwe jaarrekening voor effect gaat hebben.  
Het ziet er allemaal netjes uit, de waardering en complimenten aan Klaas de 
Groot en Peter Ouresma. 
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Kascommissie; 
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. 
De penningmeester adviseert tijdens het overleg om tijdens de ALV de 
jaarrekening goed te keuren en het gehele bestuur decharge te verlenen. Dit 
advies wordt overgenomen door de aanwezige leden.  
Goedkeuren en vaststellen van de kascommissie. Jaarrekening is goed gekeurd 
en vastgesteld en charge verleend aan het bestuur.  
Tijdens de vergadering wordt benoemd dat een er bijzonder woord voor dank aan 
Paul Albersen voor deelname in de kascommissie. Hester Swieringa zal volgend 
jaar wederom deelnemen in de kascommissie. 
 
Nieuwe kascommissie,  
3 jaar zat Paul Albersen in de kascommissie en is aftredend 
Hester Swieringa zal volgend jaar onderdeel zijn van de kascommissie 
Rutger Oldenburger gaat deelnemen in de kascommissie 
De vraag wordt gesteld of er iemand is die bezwaar heeft tegen de kascommissie; 
iedereen is akkoord! 
 
 

6.  Begroting 2021-2022 
  Aangegeven wordt dat er een tekort is van ongeveer €10.000,00. 
  Een oorzaak hiervan is dat er minder leden zijn, maar dit hoeft niet tot lagere  
  inkomsten te leiden. 
  De zaalhuur en kosten NeVoBo wordt na verwachting met 2% verhoogt.  

 Normaal beweegt de contributie mee, maar tijdens de afgelopen ALV is besloten 
 om de contributie niet te verhogen. Belangrijk is dat er nieuw financieel    
 evenwicht is. De opbrengst moeten omhoog en kosten omlaag, dan gaat het   
 prima lukken! Geeft de penningmeester aan.  
 

  Hoe is het opgebouwd? De penningmeester legt uit.  
  Opbrengsten: de grootste opbrengsten zijn de contributie en sponsoring.  
  De omvang van de contributie is gegaan van €100.000 naar €80.000, dit is wel  
  iets hoger dan vorig jaar, dat komt omdat de restitutie in rekening is gebracht op  
  vorig jaar.  
 
 Tazo regeling  

Grootste post is dat er meer koten aan trainers en staf is, dit is aanzienlijk hoger 
dan de jaarrekening 20-21. Accommodatie kosten zijn hoger begroot dan lager 
uitgevallen, niet alle kosten in rekening gebracht.  

 De kosten van Nevobo ligt redelijk in lijn van 2020, maar niet alles in rekening  
 gebracht, ongeveer 50%. 
 

Samenvattend; de kosten en opbrengsten tegen elkaar afgezet betekent een 
tekort aan €10.000. 
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Carolina Stilma vraagt of er VC Sneek weer de Tazo subsidie gaat aanvragen. De 
penningmeester geeft aan dat dit nu nog niet bekend is en of er weer een nieuwe 
periode is, tevens dien je aan bepaalde voorwaarden te voordoen (waaronder 
aantonen van omzetverlies). We houden het in de goed in de gaten en daar 
mogelijk vragen we deze steun aan.  

 
 Hester Swiering is inmiddels ingebeld en sluit aan bij deze Algemene Leden 
 Vergadering. Majanka geeft aan dat zij reeds haar verhaal heeft voorgelezen en  
 aangegeven dat zij samen met Rutger Oldeburger de kascommissie gaat doen.  
 

De penningmeester, 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. Aandachtspunten 2021/2022 
 Aandacht gezond te blijven als vereniging. Financieel gezonde club kunnen  
 zeggen bij ALV.  

Corona tijd heeft als gevolg gehad dat we in een tijd zaten dat we meer 
opzeggingen hadden en minder aandacht kunnen geven. Vanuit het bestuur 
wordt aandacht geschonken aan nieuwe leden te werven. We roepen de leden op 
om mee te denken, SWF sportcoach zal hierbij betrokken worden bijvoorbeeld. In 
overleg met clubs om ons heen hoe kunnen we er voor zorgen dat volleybal door 
diverse mensen wordt uitgevoerd. 

 
Daarnaast zal er gekeken worden naar de kosten van de trainers en er voor 
zorgen dat de juiste trainer op de juiste plek zit. Peter heeft het reeds toegelicht.  
Voor trainers, vrijwilligers en bestuur is het momenteel niet makkelijk om in 
verbinding te blijven. Met juiste energie willen we de klus klaren! En is er oog voor 
structurele aandacht.  
 
Vrijwilligers en nieuwe bestuursleden: 
Daarnaast ligt de aandacht op het aantrekken van vrijwilligers en nieuwe 
bestuursleden.  
Een punt tijdens Corona is dat de clubdagen 2 maal niet zijn doorgegaan, deze 
clubdag staat voor verbinding met leden en met ouders van leden. Doordat deze 
niet kon plaatsvinden is er minder persoonlijk contact met potentiële vrijwilligers 
en konden we de werving naar nieuwe vrijwilligers niet doen.  
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Momenteel staat er een scheefgroei in de vrijwilligers. Doelstelling is om de 
komende periode verbinding te herstellen in de commissies. 
Gehoord en gezien voelt. “Waar doen we het eigenlijk voor?” 
 
Helaas hebben we de Commissie overleg voor volgende week moeten annuleren, 
nieuwe datum volgt spoedig. Voorkeur gaat uit om elkaar te zien!  
 
Superclub; Dit is een speerpunt 2022 en hier gaan we aandacht aan besteden. Han 
Mulder is hier ingedoken, nadat Johan de Visser en Erik Drenth zijn er hiermee 
begonnen. Gecombineerd met breedte sport die we bieden. Dit willen wij ook blijven 
doen. Er toe doen op diverse toernooien tot aan eredivisie.  
Han Mulder heeft een gesprek met Nevobo gehad en geeft aan dat er al een 
superclub is in Groningen en één in Assen. Ons doel is om dit meer te promoten en 
voornamelijk in de regio. Een superclub in samenwerking met verenigingen uit de 
omgeving. Inmiddels hebben wij voorbeelden ontvangen hoe andere clubs dit 
hebben opgepakt. Mogelijk samen met leden en vrijwilligers. Ze worden van harte 
uitgenodigd om hieraan deel te nemen.  
 
Caroline Yntema geeft via de email aan Han door en dat ze interesse heeft om mee 
te denken.  
 
 
8. Afscheid bestuursleden 

Majanka Faber laat organogram van onze vereniging zien en geeft aan dat wij 
een fantastische tijd als bestuur met elkaar hebben gehad, maar inmiddels 
afscheid hebben genomen van een aantal bestuursleden; 
Gerard Zijlstra (TC jongens), Jellien Posthuma-Smit (secretaris), Johan de Visser 
(voorzitter) en Erik Drenth (TC dames/meisjes).   
Eerder heeft Peter Ourensma (penningmeester) aangegeven zich niet 
verkiesbaar te stellen.  
Dit betekent dat aan het deze functies vacant komen.  
  
Jellien Posthuma-Smit is de enige vertrekkende bestuurslid die aanwezig is. 
Woord van dank wordt aan haar gericht. 

 Iedereen heeft vandaag een bos bloemen ontvangen. Dank namens Jellien.  
 
9. Samenstelling nieuw bestuur 
 Majanka geeft aan dat we heel blij zijn met twee nieuwe bestuursleden en geeft  
 de nieuwe bestuursleden het woord om zichzelf voor te stellen.   
 

Han Mulder stelt zichzelf voor en geeft aan dat hij start met een duo 
voorzitterschap met Majanka Faber. Majanka is intern aanspreekpunt (leden, 
commissies en vrijwilligers) en Han neemt de rol naar o.a. de Nevobo op zich. 

 
 Erwin Hendriks; heeft er veel zin in om als bestuurslid TC-jongens aan de slag te 
 gaan en geeft al wat jaren mee te lopen bij de jongens.  

Hij volgt Gerard Zijlstra op en heeft de mooie taak om jongens enthousiast te 
maken voor het volleybal. Achter de schermen zijn er voldoende ideeën om het  
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 jongensvolleybal te promoten.  
 

Verder wordt de samenstelling van het bestuur besproken en staat Peter nog wel 
in het organogram, maar heeft eerder te kennen gegeven zijn rol als 
penningmeester over te willen dragen. Maar omdat wij niet zonder 
penningmeester kunnen, staat hij nog opgenomen in de organogram.  

 
 Verder heeft het duo voorzitterschap aandacht voor de sponsorcommissie. Het is  
 een mooie commissie met mooie doelen! De juiste energie om het gat wat eerder  
 is benoemd op te vullen!! 
 
 De doelstelling is om minimaal 4 bestuursleden erbij te vinden dit seizoen. De TC  
 is stevige klus, een graag zien we hier een extra bestuurslid op deze portefeuille.  
 Verder is Antoinette Overzet vertegenwoordigt in het voor pr en communicatie,  
 vrijwilligers en activiteiten binnen de club.  
 
 De vacature voor Secretaris is tot heden nog niet ingevuld. VC Sneek is nog op  
 zoek naar een opvolger voor Jellien Posthuma-Smit. 
 
 Wij hebben dan ook meer bestuursleden nodig om deze klus te klaren!!!  
 Oproep wordt gedaan “Denk met ons mee!” 
 
11. Rondvraag 

• Carolina Stilma; het is handig dat je communiceert wat je van de vrijwilliger 
en/of bestuurslid verwacht. In de nieuwsbrief is hier eerder naar verwezen. 
Heeft onze aandacht en advies is om een aparte oproep via de email te 
versturen naar alle leden. 

• Caroline Yntema; algemene commissievergadering niet doorgaan, ook niet via 
Zoom. Wat doen we, laten we het doorgaan of niet. We willen dit bespreken 
tijdens het ALV van vanavond. Het verbinden in één ruimte is prettiger, je 
krijgt een andere dynamiek.  
 
We herkennen dat er voldoende ideeën zijn en gekeken wordt dat het bestuur 
er wat mee moet doen. Op dit moment is dit nu niet haalbaar voor het bestuur. 
Het gevaar is aanwezig dat deze ideeën allemaal bij de bestuur gaan liggen. 
Misschien is het een idee om een TC overall te organiseren. Deze behoefte is 
voor Caroline aanwezig, dan wel graag fysiek.  
 
Communicatie vindt ze erg lastig. Wie moet ze momenteel vragen. Ze komt 
hier niet verder mee en zou hier meer duidelijkheid in willen. Majanka laat 
weten dat Han het momenteel van Erik Drenth waarneemt en zij kan met hem 
contact opnemen om deze vragen te beantwoorden. 
 
Opleiden van trainers vult Erwin Hendriks aan, project Trainers Leert. Voorstel 
is om dit project bij een vertegenwoordiger neer te leggen. Vorig jaar is er een 
gezamenlijk overleg met de trainers en bestuur TC geweest, was een fijn 
overleg. Doelstelling is om dit begin 2022 wederom te organiseren.  
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Andere zaken voor de rondvraag; Majanka vraagt om Koos Nederhoed iets te 
verklappen over zijn idee. 
Opzetten van een mogelijke herenlijn. Eerst met Erwin en Klaas Jelmer te 
bespreken. Handig om binnenkort om gezamenlijk te brainstormen.  
Daarna zal het teruggelegd worden op de bestuurstafel en nemen we mee 
naar de volgende ALV. Wordt vervolgt! 
 
Jan Posthuma wil de complimenten geven aan het bestuur en vindt het 
chapeau hoe het e.e.a. is georganiseerd.  
 
Hester Swieringa; schoolprojecten, deze lopen momenteel. Bijvoorbeeld 
special guest bij Dames 1 (ledenwerving en volleybal onder de aandacht 
brengen). Subsidiepotje kan mogelijk beschikbaar zijn bij de NeVoBo.  
Dit valt in de regeling Sportvitalisering, vult Peter aan.  
 
Koos Nederhoed; Slotakkoord, huidige stand van zaken is dat het stil ligt, 
geeft Koos aan. Als verenging ene plan hebben, kunnen ze dit indienen bij de 
Gemeente SWF. 
Dorien van Steen is voormalig buurtsportcoach en is aanspreekpunt. Johan 
de Visser is bij de gesprekken geweest bij deze plannen geeft Koos aan.  
 
Tjitske en Klaas spreken uit dat ze de vertrekkende bestuursleden extra 
bedanken voor hun inzet! 

 
12. Sluiting 

Majanka Faber sluit de vergadering om 20.45 uur, bedankt iedereen voor 
zijn/haar aanwezigheid. Nogmaals brengt Majanka onder de aandacht om met 
ons mee te denken om op zoek te gaan naar bestuursleden. Het is een mooie 
club, wij krijgen veel complimenten vanuit verschillende doelgroepen en we doen 
het hartstikke goed, maar we willen graag versterken. Graag zetten we dit voort 
als huidig bestuur én met iedereen die hier aanwezig is en iedereen die er niet bij 
kon zijn. Fijne avond toegewenst en blijf gezond!  

 


