Notulen algemene ledenvergadering volleybalvereniging BANZO/Side-Out
Datum
Tijd
Commissie/bestuur
Aanwezigen + Functie
Afwezig

28-11-2019
19:30 uur – 21:00 uur
Bestuur + Leden
38 Personen
Div

Agenda
1.
Mededelingen
Iedereen wordt welkom geheten door Bram Seinen. Er zijn deze ALV 38 leden aanwezig. Er wordt
aangekondigd dat de commissies en het bestuur beter gevuld is ten opzichte van afgelopen
seizoenen. Er is veel energie gestoken in communicatie en online platform SharePoint waarin bestuur
en commissies in kunnen werken. Er wordt meegedeeld dat er gebruik gemaakt kan worden van
sponsorkliks via de site. Sponsorkliks is een manier om online aankopen winstgevend voor de club te
maken. Er gaat een klein gedeelte van het aangekochte bedrag naar de club. Verder wordt er
meegedeeld dat de laptops in de zaal zijn geüpdatet.
2.

Toelichtingen/Verslagen

2.1 Technische commissie
Gerhard geeft ons allen inzicht in plannen van TC voor aankomend seizoen. Afgelopen jaar is er een
soort van inloop/ouderavond georganiseerd om meer open te zijn naar buiten over genomen keuzes.
Helaas zijn er geen mensen geweest. Een doel van de TC is om samen met de overige commissies en
bestuur activiteiten te organiseren om ledenaantal te vergroten.
Verder wenst de TC om er volgend jaar weer een damesteam erbij te krijgen. Er werden wat
opmerkingen gemaakt met betrekking tot werving. Hierin kwam duidelijk naar voren dat iedereen
moet meedenken over het werven van nieuwe leden. Hierin is Gerhard coördinator voor longlist van
mensen die willen gaan volleyballen. Er werd genoemd dat ook de focus moet liggen op het behoud
van leden. Hiermee stemt TC in.
Vraag over resultaten van spelers: wat gebeurt er met resultaten? Ook werd er een kritische noot
opgemerkt op deze beoordelingsformulieren: “We moeten roeien met de riemen die we hebben” Dus
focus meer op werving en behoud leden. TC gaat in overleg over praktische uitwerking van monitoring
spelers.
Vraag over blokken waarin trainers training kunnen gaan geven; Hoe ziet TC de concrete invullen voor
zich. Hierop is niet direct een duidelijk antwoord gekomen. Echter is het punt duidelijk en zal dit naast
de vergadering nog een besproken moeten worden tussen TC en vraagsteller.
2.2 Activiteiten commissie
Carola Jansen laat namens de AC weten dat: Larissa Arkes en Amanda Boertien zijn gestopt. Tim
Hofman, Aniek Hagedoorn en Hugo Broeksema zijn aangehaakt bij de AC. Dus weer 3 nieuwe leden
voor een commissie. De nieuwe leden krijgen applaus. Aankomend jaar worden moeilijke/niet
rendabele activiteiten onder de loep genomen. Het stratenvolleybal loopt terug, afgelopen jaar is dit
evenement gecanceld. Hiervoor wordt ook gezocht naar een oplossing, evt. samenwerking met
beachvolleybal Schuinesloot. Verder staan er acties op het programma om dit seizoen uit te werken.
Ook zal de AC met een doel gaan werken voor de sponsorloop.

2.3 Sponsorcommissie
Afgelopen jaar is er op sponsorgebied helaas weinig actie geweest. Jori Neef is bereid gevonden als
nieuw lid van de SC om de taken uitgevoerd te krijgen. Ook Jori krijgt een bemoedigend applaus. Er
zal veel geïnvesteerd moeten worden in het behouden en werven van nieuwe sponsoren.
2.4 Scheidsrechter commissie
Namens de SC noemt Tonnie van de Weerd dat we serieus als club moeten nadenken over neutrale
scheidsrechters. Op dit moment moeten we 2 scheidsrechters leveren en zoals het er nu naar uit ziet
moeten wij volgend seizoen meer scheidsrechters leveren.
Vaardigheidstrainingen binnen de vereniging wordt aangedragen. Opmerking; je hebt elke zaterdag
een scheidsrechter, andersom verwachten we van de leden dat je weet wat je mag fluiten, en dat je
ook fluit. Er blijkt hier en daar wat onduidelijkheid over scheidsrechters. Wie mag nu wat fluiten?
Hier komt een actie uit. Deze zal het bestuur later verder uitrollen.
2.5 Communicatiecommissie
Karel Hilberdink noemt namens de CC het volgende: Als CC probeert men verslagen en
nieuwsberichten over de week te verdelen om een overload aan informatie te voorkomen. Oproep
aan de teams is wel om vaker verslagen aan te leveren. Aan de commissies en teams ook de oproep
om artikelen/aankondigingen ruim voor de activiteit aan te leveren.
Men heeft getest met de WhatsApp groep, eerst werden hier verslagen in geplaatst, maar is men
mee gestopt. Nu worden alleen belangrijke nieuwsberichten geplaatst.
Er komt een vraag over medium en communicatiekanaal; waarom wordt er niet in de krant
gecommuniceerd, of kabelkrant? Antwoord: De Toren geeft aan dat er niet altijd plek is voor een
bericht. Daarnaast is dit niet het publiek wat we als club zijnde aan willen spreken. We zetten in op
social media welke het meest effectief blijft en blijkt. Tevens wordt er continu een afweging gemaakt
over welk bericht via welk(e) kana(a)l(en) wordt gecommuniceerd, daarmee je doelgroep bepalend.
Niet ieder bericht is geschikt voor ieder kanaal.
3.
Bestuursverkiezing
De drie nieuwe bestuursleden, Eric Rutgers, Gertjan Bril en Tessa Hollink, zijn zonder enig bezwaar
aangenomen en verwelkomd met een applaus.
4.
Beleidsplan
Er komt een update van het beleidsplan aangezien deze afloopt eind dit seizoen. Planning is om eind
februari 2020 een nieuw plan online te hebben (via SharePoint). Deze ter inzage in maart en april,
reacties kunnen gestuurd worden naar bestuur@side-out.nl, zodat we deze definitief kunnen maken
in mei 2020, vóór volgend seizoen. Updates a.d.h.v. speerpunten: communicatie naar, werving van
en behoud van leden.
5.
SharePoint
Uitleg van Eric Rutgers en Bram Seinen. Alle commissies stappen over naar SharePoint. Account dient
aangemaakt te worden voor toegang, liever dus iedereen. Bestanden delen hoeft dan niet meer naar
buiten, maar kan op ons systeem blijven (privacy/security …).

6.

Verslagen

6.1 Kascontrole
Karel Hilberdink en Eric Rutgers hebben geen bevinden betreffende de kascontrole en keuren de kas
goed. Voor aankomend jaar heeft Peter Krook zich beschikbaar gesteld om de positie van Karel
Hilberdink over te nemen.
6.2 Penningmeester
Bram Seinen deelt mee dat de vereniging een gezonde financiële huishouding kent en voor dit
seizoen 2019-2020 zal er geen contributieverhoging noodzakelijk zijn. Er wordt bij de contributie
vanaf nu gekeken naar de leeftijd van spelers i.c.m. hoogte contributie. Dit omdat het huidige
boekhoudsysteem werkt met leeftijden i.c.m. teams i.p.v. in alleen in welk team iemand
uitkomt. Daarnaast merkt Bram op dat er wel aan de sponsorinkomsten en contributie inkomsten
(voornamelijk een teruglopend ledenaantal bij de dameslijn) gewerkt moet worden. Deze moeten
wel omhoog in de toekomst.
Vraag: Zijn alle vrijwilligers meegenomen in het uitbetalen? En; zijn alle vrijwilligers in beeld?
De eerste vraag is bevestigend beantwoord, hier is rekening mee gehouden in de begroting. Bram
komt terug op de lijst met vrijwilligers wanneer deze duidelijk is.
7.
Rondvraag
Bij een combinatie van het stratenvolleybal, schoolvolleybal en Beachvolleybal Schuinesloot liggen
kansen voor het werven van leden en het leveren van een geslaagde activiteit. Dit wordt erkent.
Maar ook resten de vragen: op welke manier willen we mensen benaderen en waar wil een nieuw lid
zich aan binden anno 2019?
Een opmerking gaf inzicht in het toekomstperspectief. Oude(re) leden aantrekken geeft tijdelijk een
oplossing voor het probleem. We moeten meer samenwerken met scholen. Ga peilen of er behoefte
is aan trainingen na schooltijd.
8.
Afsluiting en Pubquiz
Het officiële gedeelte is gesloten en de pubquiz geopend. Deze kende als winnaar Lambert Jan Altena
uit Heren 4, ook via deze weg van harte gefeliciteerd Lambert Jan.
We kijken als bestuur terug op een goede avond met waardevolle info en een goede opkomst. Allen
bedankt voor de aandacht en positief kritische noten voor de toekomst van volleybalvereniging
BANZO/Side-Out!
Het bestuur dankt alle betrokken leden voor de feedback en het meedenken met alle thema’s.
Woensdag 18 december aanstaande zit het bestuur weer om tafel om o.a. deze vergadering te
evalueren en de ontstane acties uit te werken. Wil je deze of toekomstige bestuursvergaderingen
bijwonen? Leden van de vereniging zijn altijd van harte welkom en hierbij uitgenodigd.
Namens het bestuur,
Gertjan Bril, Algemeen lid

