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Sneek, mei 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 19 mei 2021 om 19.30 uur via Zoom.  
 
1. Opening 

Johan de Visser, voorzitter van VC Sneek opent de ledenvergadering om 19.35 
uur en heet iedereen van harte welkom. In totaal zijn er 35 leden c.q. ouders van 
jeugdleden en 7 bestuursleden aanwezig bij deze digitale vergadering. Dit is de 2e 
ledenvergadering van dit bijzondere seizoen. Daarnaast benoemt Johan de 
spelregels voor het volgen van de vergadering. Tevens geeft Johan aan dat we 
de behandeling van agendapunt 7 en 8 zullen omwisselen. 

 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 

We hebben 2 afmeldingen ontvangen voor de ALV en de voorzitter leest de 
namen voor.  
Daarnaast hebben we een mail ontvangen van de Nevobo waarin wordt benoemd 
dat er een vacature is voor een bondsraadslid regio Noord. Men doet een oproep 
voor het aandragen van een kandidaat voor de Bondsraad Regio Noord. Hierbij 
dan ook de melding en natuurlijk de vraag of er ook gegadigden zijn. Mocht dit zo 
zijn dan dient deze persoon zich uiterlijk 6 juni a.s. via het mailadres 
secretaris@vcsneek.nl zich aan te melden waarna wij de kandidaatstelling naar 
de Nevobo zullen sturen. 
Voor het overige zijn er geen ingekomen stukken en/of mededelingen. 

 
3. Vaststellen notulen ALV d.d. 25 november 2020 

Op pagina 5 staat een typefout waarbij het woord “hoogte” verander dient te 
worden in het woord “hoogste”. Voor het overige zijn er geen op- of aanmerkingen 
op de notulen. De notulen zijn dan ook vastgesteld en zullen tijdens de 
eerstvolgende bestuursvergadering worden ondertekend. 

 
4. Terugblik seizoen 2020-2021 

Corona beheerst het seizoen 
Het is natuurlijk niemand ontgaan dat we een bijzonder en apart seizoen hebben 
gehad. We hebben binnen de mogelijkheden die er waren een goed werkende 
procedure bedacht zodat de leden in ieder geval tot 14 oktober jl. wedstrijden 
konden spelen en volop konden trainen. Helaas werden er toen weer strengere 
maatregelen doorgevoerd waardoor wedstrijden niet meer mogelijk waren en ook 
de trainingen op een andere manier dienden plaats te vinden. Na 14 december jl. 
werd het uitoefenen van een binnensport geheel stil gelegd door de regering 



Inschrijfnummer KvK: 40001544  Rabobank  
BTW nummer: 8008.39.249.B.01  IBAN: NL92 RABO 0359 5881 66 

m.u.v. de topsport. Op deze manier heeft dames 1 nog wel kans gezien te trainen 
en wedstrijden te spelen.  
 
Alternatieve mogelijkheden, soms lastig 
We hebben te allen tijde gekeken naar alternatieven. Sowieso hebben we als VC 
Sneek een goed werkend coronaprotocol geïntroduceerd waarbij de corona 
verantwoordelijken per team een geweldige job hebben verricht. Voor de teams 
met oudere spelers is het gelukt om meerdere velden aan te bieden voor de 
training, natuurlijk was het allemaal verre van ideaal. De jeugdleden hebben 
nagenoeg tot 14 december regulier kunnen trainen waarbij helaas de CMV 
competitie helemaal niet heeft plaatsgevonden. Al met al was het een enorme 
uitdaging om alternatieve mogelijkheden te regelen. 
 
Opnieuw een uitstekende Grote Club Actie 
Er is een geweldig resultaat met elkaar behaald waar we enorm trots op mogen 
zijn! Met name de digitale manier van “collecteren” heeft erg goed gewerkt. Een 
groot compliment voor een ieder die zich hier met veel energie voor heeft ingezet! 
 
Pubquiz en Bingo 
Omdat we elkaar helaas niet meer in de sporthal konden ontmoeten, hebben we 
vanuit VC Sneek een tweetal leuke digitale evenementen georganiseerd. Op deze 
manier was het toch mogelijk om elkaar te zien en samen wat leuks te doen. Dat 
zowel de Pubquiz als de Bingo een groot succes zijn geweest is een 
understatement. Ook hier is weer een bedankje op z’n plaats voor de vrijwilligers 
die dit mogelijk hebben gemaakt. 
 
Wervingscampagne vrijwilligers  
Omdat we elkaar helaas niet meer in de sporthal konden ontmoeten, hebben we 
halverwege maart een belactie georganiseerd waarbij we nagenoeg alle ouders 
van leden en leden zelf hebben benaderd voor het invullen van een 
vrijwilligersfunctie. Zoals een ieder weet is VC Sneek een vereniging welke enkel 
en alleen bestaat uit de leden en vrijwilligers en waarbij we een ieder hard nodig 
hebben om de vereniging te laten draaien. De belactie heeft in ieder geval weer 
een aantal nieuwe vrijwilligers opgeleverd en daar zijn we hartstikke blij mee. 
 
Lancering nieuwe website 
Zoals ook al tijdens de vorige ALV benoemd hebben we sinds het begin van dit 
seizoen een nieuwe website gelanceerd waar we uiteraard zeer trots op zijn. De 
website heeft meer mogelijkheden in zich om het een leuke leesbare site te laten 
zijn met actuele informatie. 
 
Inzet camerasysteem Nevobo (D1) (vacatures!) 
Omdat het niet mogelijk was om publiek toe te laten bij de wedstrijden is men erg 
creatief geworden door op een digitale simpele manier de wedstrijden te kunnen 
volgen. Vanuit elk team werden initiatieven ontplooid en dat was geweldig om te 
zien. Ook vanuit de Nevobo heeft men een digitaal systeem geïntroduceerd 
waarbij het camerasysteem inmiddels ook in de Sneker sporthal is geïnstalleerd. 
Het is een prachtig mooi systeem wat veel mogelijkheden in zich heeft. Op deze 
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manier hebben vele fans de wedstrijden van dames 1 in het afgelopen seizoen 
kunnen volgen, naast uiteraard ook nog de uitzendingen via Sport Noord. Een 
bijkomstigheid van dit nieuwe systeem is dat we wederom een aantal vrijwilligers 
nodig zijn om het goed te laten functioneren. Zo is er structureel een commentator 
nodig, iemand die digitaal de puntentelling bijhoudt, digitaal comments plaatst, 
etc. We zijn dan ook op zoek naar mensen die dit leuk vinden om te doen, dus 
meld je aan! 

 
5. Restitutie contributie 2020/2021 a.g.v. corona 

In de ALV van november 2020 zijn de leden akkoord gegaan met het feit dat we 
aan het einde van het seizoen gaan bepalen of we wel of niet tot restitutie over 
zullen gaan waarbij we rekening zullen houden met diverse factoren. Dit was dan 
ook een principebesluit. 
 
Gedurende dit seizoen is duidelijk geworden dat de Nevobo de bondsafdracht 
voor de 1e helft van het jaar wel in rekening heeft gebracht en voor de 2e helft van 
het jaar niet. Voor wat betreft de zaalhuur is deze tijdens de volledige lockdown 
niet in rekening gebracht. Voor de overige periode hebben we alleen zaalhuur 
moeten betalen voor de velden die we hebben gereserveerd. Daarnaast hebben 
we de vergoedingen voor de trainers tot maart 2021 betaald vanwege het feit dat 
we deze belangrijke groep uiteraard weer nodig zijn in het nieuwe seizoen maar 
ook vanwege het feit dat een ieder digitaal of op het beachveld actief was met het 
betreffende team. Daarnaast hebben we uiteraard nog te maken met een aantal 
algemene kosten die gewoonweg doorlopen ongeacht wel of niet corona.  
We hebben wel aandacht gehad en gehouden voor de eventuele steunregelingen, 
echter helaas kwamen we hier niet voor in aanmerking. Aan het einde van 2020 
zijn er wel regelingen gekomen waar we eventueel wel voor in aanmerking 
komen, te weten de TASO (tegemoetkoming amateur sportorganisatie). We 
hebben dan ook voor Q4 2020 en Q1 2021 een aanvraag ingediend, echter het 
duurt erg lang voordat je hier duidelijkheid over krijgt.  
 
Uiteindelijk hebben we als bestuur besloten om 50% van de contributie 2020/2021 
terug te storten aan de leden die zich conform het eerdere besluit voor 31 mei 
2021 schriftelijk melden via penningmeester@vcsneek.nl Al eerder hebben we 
gecommuniceerd via onder andere de nieuwsbrieven en op de site dat leden die 
voor eventuele resitutie in aanmerking willen komen zich voor 31 mei 2021 
schriftelijk dienen aan te melden. 
 
Er wordt een opmerking geplaatst of er ook sponsorbedragen zijn teruggestort 
c.q. niet zijn betaald. Hierop is aangegeven dat we ons als VC Sneek erg gelukkig 
mogen prijzen met een trouwe schare sponsoren. Uiteraard zijn de 
sponsorinkomsten wel minder dan voorgaande seizoenen, echter we hebben nog 
de nodige sponsorinkomsten ontvangen en hier zijn we uiteraard zeer blij mee. 
We hebben de contacten met alle sponsoren ook het afgelopen jaar goed 
onderhouden en dat hebben we ook teruggekregen vanuit de sponsoren zelf. 
 
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen vanuit de aanwezigen waarbij de ALV 
akkoord gaat met dit voorstel.  



Inschrijfnummer KvK: 40001544  Rabobank  
BTW nummer: 8008.39.249.B.01  IBAN: NL92 RABO 0359 5881 66 

 
 
 
6. Vaststellen contributie seizoen 2021/2022 

Al eerder hebben we afgesproken dat de contributie jaarlijks wordt geïndexeerd. 
Dit vanwege de jaarlijkse kostenverhogingen van onder andere de Nevobo en de 
zaalhuur. Ondanks deze afspraak hebben we gemeend om voor het seizoen 
2021/2022 (vanwege de corona situatie in de afgelopen periode) geen verhoging 
door te voeren. Tijdens deze vergadering wordt dit besluit goed gekeurd.  
 

7. Samenstelling bestuur en rooster van aftreden: 
Het rooster van aftreden van het bestuur is tijdens de ALV besproken. Tijdens de 
vorige ALV is benoemd dat 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. Zij hebben, vanwege onder andere de corona, hun zittingstermijn al 
verlengd en nu wordt het dan ook tijd om deze vacatures in te vullen. Helaas is 
het nog niet gelukt om hier geschikte kandidaten voor te vinden, maar geef je 
alsjeblieft op! Het is een leuk team aan vrijwilligers die zich met hart en ziel 
inzetten. 
Tevens wordt tijdens deze ALV benoemd dat de zittingstermijn van Johan de 
Visser (voorzitter) en Gerard Zijlstra (algemeen lid) eind april 2021 is afgelopen en 
dus deze functies ook vacant worden. Voor de eerstvolgende ALV hopen we 
nieuwe vrijwilligers hiervoor te hebben gevonden zodat we deze kunnen 
inaugureren. Majanka Faber haar termijn is met een jaar verlengd vanwege de 
corona.  

 
Nogmaals de oproep om mee te denken in geschikte kandidaten voor de vacante 
bestuursfuncties!  

 
8. Benoeming lid kascommissie 

De kascommissie is een onafhankelijke commissie waar minimaal 2 leden in 
zitten en zij beoordelen de financiële administratie van de vereniging. We streven 
hierbij dat de zittingsperiode minimaal 2 jaar is. Het huidige lid is Paul Albersen. 
Hester Zwaneveld heeft zich aangemeld als nieuw lid voor de kascommissie. De 
ALV gaat akkoord met haar benoeming.  

 
9. Vooruitblik seizoen 2021/2022 

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 eenieder goed wordt gevolgd. Wanneer het 
weer mogelijk is om wedstrijden te spelen zullen we het protocol blijven naleven. 
 
 Corona blijft aandachtspunt: Op dit moment hebben we te maken met een 

positieve ontwikkeling van de besmettingscijfers inzake corona. We gaan er 
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dan ook vanuit dat we in het nieuwe seizoen weer los kunnen met ongetwijfeld 
de nodige voorzorgsmaatregelen. 

 Hoofdsponsorschap Friso Bouwgroep: Erg blij en trots op het feit dat Friso 
Bouwgroep de nieuwe hoofdsponsor van VC Sneek is voor het komende 
seizoen.  

 Onderzoek modernisering statuten VC Sneek: met ingang van 1 juli a.s. wijzigt 
de wet Bestuur en Toezicht Rechtpersonen en dit is een mooie reden om de 
statuten van VC Sneek onder de loep te nemen. We zullen dit dan ook de 
komende periode gaan oppakken waarbij we de eerstvolgende ALV dit als 
agendapunt zullen gaan behandelen.  

 NeVoBo zaken: Vanuit de Nevobo is men bezig met het uitrollen van het 
fenomeen Super Club waarbij je als vereniging een regiofunctie krijgt en een 
bredere basis gaat krijgen. Men heeft VC Sneek benaderd of wij als Super 
Club willen gaan acteren. Daarnaast wil men vanuit de Nevobo de kwaliteit 
van de eredivisie wil verhogen. Dit is een intensief traject waar de bond zwaar 
op inzet.  

 Sponsoring: Naast de hoofdsponsor zijn we natuurlijk ook weer druk bezig met 
het benaderen van overige sponsoren. Zo mogen we voor het nieuwe seizoen 
onder ander Energie Inspectie verwelkomen. We hebben ons in het afgelopen 
seizoen ook bezig gehouden met het contact onderhouden met de sponsoren 
en dat werpt z’n vruchten zeer zeker af door de verbondenheid.   

 Communicatie: Druk bezig met de ontwikkeling van onze online propositie met 
onder andere de nieuwe website. Daarnaast gaan we tezamen met de 
Rabobank kijken of het mogelijk is om een eigen kanaal in de vorm van VC 
Sneek TV op te zetten. Daarnaast ook een digitale nieuwsbrief, mailingen, etc. 

 TC’s: Belangrijkste punt is de teamindeling voor het komende seizoen. Een 
groot compliment voor alle TC’s om überhaupt een indeling te maken terwijl er 
amper is gevolleybald.  

 Samen weer in de sporthal?  Een vereniging ben je samen en we kijken erg 
uit om weer met elkaar in de sporthal samen te komen. Daar gaan we voor!! 

o Vraag inzake het aantal leden: we hebben wel minder leden gehad in 
het afgelopen seizoen waarbij de aanmelding van nieuwe leden op dit 
moment nog niet groot is maar daar hebben we ook nog niet goed zicht 
op.  

o Maatregel tot 27 jaar en ouder dan 27 jaar: hebben we hier ook al 
rekening gehouden met deze regel en eventueel ook met wel of niet 
vaccineren? Nee, dat hebben we nog niet gedaan. We handelen naar 
wat er mogelijk is en we weten nog niet hoe dit komt. 

o Plan voor werving nieuwe leden voor het komend seizoen? We zijn 
voornemens om in regionale bladen exposure te plaatsen en daarnaast 
zullen we talenttrainingen gaan organiseren, echter dit punt blijft een 
aandachtspunt. 

 
10. Teamindeling 2021/2022 
Erik Drenth bespreekt de uitgangspunten die van toepassing zijn geweest bij de 
teamindelingen voor het nieuwe seizoen. Vanuit de Nevobo is aangegeven dat 
hetzelfde niveau kan worden ingeschreven als het afgelopen seizoen, dat er geen 
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P/D zal zijn en dat het op de diverse niveaus mogelijk is om in te stromen. Uiteraard 
hebben we hier wel te maken met de leeftijdsgrenzen voor de jeugd. 
In verband met corona is er beperkt zicht op de ontwikkeling van de spelers en 
speelsters in het afgelopen seizoen. Natuurlijk hebben we te maken met de 
gebruikelijke uitstroom vanwege bijvoorbeeld studie maar ook het meetrainen v.w.b. 
selecties is een uitdaging. Voor de jongens (JA, JB en JC) hebben we op dit 
moment 6 spelers per team en dat is uiteraard niet ruim bemeten. Gekeken gaat 
worden of er behoefte is aan deelname aan de 4x4 competitie. 
Vanuit voornoemde uitgangspunten hebben alle tc’s weer een voorlopige indeling 
gemaakt en deze zal vanaf donderdagavond 20 mei a.s. op de site staan. Een groot 
compliment voor alle tc’s gezien het feit dat het zoals benoemd een grote uitdaging 
is geweest en nog steeds is.  
Het streven is om in juni nog een aantal selectietrainingen voor een aantal teams en 
posities te organiseren waarbij we uiteraard in de gaten houden wat er wel en niet 
mag. Daarnaast is het gelukt om voor bijna alle teams een trainer te vinden, echter 
helaas hebben we nog een aantal vacatures en daar zijn we druk mee bezig om in 
te vullen.  
Hou de website in de gaten voor de updates en neem graag zelf initiatief om binnen 
de teams de communicatie op gang te brengen via bijvoorbeeld een groepsapp.  
 
11. Rondvraag 

 Majanka feliciteert Chris en Margriet Baanstra met hun 20-jarig huwelijk! 
 Tjip wil alle bestuursleden bedanken voor hun en haar inzet voor het 

afgelopen jaar; hulde! 
 
12. Sluiting 

Johan de Visser sluit de vergadering om 20.34 uur, bedankt iedereen voor 
zijn/haar aanwezigheid, wenst iedereen een fijne avond!  

 


