Notulen ALV seizoen 2016/2017 – 21 oktober
2016
Aanwezig in willekeurige volgorde: Joyce Ploeg, Anneke Jesse, Christien Timorason, Mirella Boshuis,
Erika van de Veen, Geralde van de Bunt, Joke Hahn, Adriaan Kuiper, Bram Wildekamp, Julius Held,
Frank Staal, Rinaldo Bouw, Dick van Ravenshorst, Jan Bielderman, Gert van Dijk, Henk Bolster, Gert
Leeuwis, Rene van der Linden, Jan Miedema, Rene Runderkamp, Guus Veldhuizen, Wim Wijnveen,
Kees de Bruin, Kees van Garder, Anna de Kruijff, Paul Boshuis, Gert Dekker, Gepko Hahn, Bert
Glismeijer, Henkjan Ebbers, Jolanda Ederveen, Jan Staal, Yvonne Sennema (notulist).
De volgende berichten van verhindering zijn ontvangen door het bestuur: Harald van der Sloot,
Matthijs Graafland, Johan Pongers, Carl Koetsier, Rijk Kelderman
1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Vaststellen notulen
n.a.v. de vorige notulen:
Er is toen gesproken over een tussentijdse verhoging nog voor seizoen 2015/2016, deze is echter
nooit doorgevoerd. De verhoging die we hadden afgesproken per start van het seizoen 2016/2017 is
wel doorgevoerd.
De notulen wordt vastgesteld met dank aan de notulist, Jolanda.
3. Ingekomen stukken
Matthijs Graafland heeft een email gestuurd. Deze wordt op de beamer getoond en voorgelezen
door Gert. Kort samengevat meldt hij dat hij 35 jaar lid is geweest van SSS. Hij veel heeft gedaan
voor en beleeft binnen de vereniging, waaronder het belangrijkste; zijn vriendin (letterlijk) tegen het
lijf gelopen. Hij nu naar Franeker is verhuisd en daarom zijn rol als vertrouwenspersoon moet
opgeven en hij dus minder vaak bij SSS (Heren 1) langs kan komen. Hij graag verenigingslid wil blijven
omdat hij SSS een warm hart toe draagt en of de penningmeester hem daarvoor de factuur wil
toesturen. Hij wenst SSS als vereniging en stichting alle goeds, en de leden zowel sportief als
persoonlijk het allerbeste.
4. Evaluatie Sociale Spin Sponsor actie
Henkjan licht deze actie nog kort toe. Hoe het idee tussen hem en Jan ontstaan is en dat ze Matthijs
en Yvonne erbij gevraagd hebben. Dat 90/95% van alle seniorenleden een persoonlijk gesprek
hebben gehad met een van deze vier en dat ze daarin gevraagd zijn om mee te denken om in hun
eigen netwerk mogelijke sponsoren aan te dragen voor een bedrag van EUR 250,-. Dit was best
intensief en kijkend naar wat er uiteindelijk uitgekomen is, valt dit wel wat tegen. Natuurlijk zijn ze
erg blij met alles wat wel binnengekomen is en wellicht komt er gaandeweg het seizoen nog meer
binnen. Ook zal er nog een mailing volgen om iedereen nog eens te vragen hierover na te denken.
Op deze manier is het gebrek aan sponsoring wel bij alle leden onder de aandacht gebracht.

Gert bedankt hen voor het initiatief en nodigt iedereen uit om met goede initiatieven te komen. Ook
als iemand het voor zijn studie wil oppakken is dit mogelijk.
5. Jaarverslag seizoen 2015
Jolanda leest voor de laatste keer dit jaarverslag voor. Opgemerkt wordt dat Dames Trim helaas mist
in dit verslag. Een andere toevoeging is dat Willem Held zich heeft teruggetrokken als officieel TC lid
ter ondersteuning van de diverse TC’s. Hij is niet helemaal uit beeld, als zijn advies nodig is, kan er
altijd een beroep op hem gedaan worden. Hij wordt niet vervangen.
De oproep aan een ieder om gaandeweg het seizoen noemenswaardige zaken te delen met het
secretariaat zodat het in het jaarverslag terecht komt.
6. Financieel verslag seizoen 2015/2016














Ten opzichte van de begroting is er weinig afgeweken afgelopen seizoen. Dit ondanks de niet
doorgevoerde contributieverhoging.
Qua sponsoren zijn er 4 nieuwe bijgekomen en hebben er 2 bedankt.
Opbrengsten uit diverse acties hebben meer opgeleverd, waaronder het oudpapier ophalen.
Time-out wordt aardig hoog begroot. Dit hebben we nodig om alles sluitend te krijgen aangezien
we het qua sponsoren niet binnenkrijgen. Dit is net niet gehaald. Er is wel weer veel bij elkaar
gesprokkeld door extra toernooien hier naartoe te halen.
Aangaande de zaalhuur wordt gevraagd hoe die is in verhouding met Optisport. Dit is wat hoger
dan in het verleden. Jan Staal dacht dat de Meerwaarde dit zou compenseren, wellicht iets om
na te gaan.
De vrijwilligersbijdrage is lager uitgevallen. Dit zijn minder kosten, niet gelijk winst. Je hebt ook
geen sponsorcommissie die je 60 euro uitbetaald. En wellicht zijn hierdoor meer betaalde
krachten nodig in de bar.
De bankkosten zijn hoger i.v.m. geen rentevergoeding op ons positieve saldo.
De balans wordt ook getoond in de vergadering. Rene Runderkamp vraagt of er aan het eind van
het seizoen nog leden waren die hun contributie niet betaald hebben. Dit was een enkeling,
maar dit is niet in de balans opgenomen.
Jan Miedema constateert dat we eind vorig seizoen EUR 12.000 als reserve hadden. Verderop op
de agenda staat er dat er weer een contributieverhoging voorgesteld wordt, is dit wel nodig als
je EUR 12.000 over hebt? Gert geeft aan dat dit inderdaad later nog komt, maar dat je ook in je
achterhoofd moet houden dat we straks een begroting hebben van ong. EUR 120.000, en dat je
dan ook een buffer moet hebben voor onvoorziene zaken. Je kan nooit alles voorkomen, stal dat
een heel team ineens opzegt…. Ook geeft Henk aan dat hij als penningmeester dit alleen maar
kan en wil doen met zo’n buffer.
7. Verslag kascommissie

Guus Veldhuizen meldt namens Harald van der Sloot en zichzelf dat ze alles goed nakeken hebben
en zien dat alles zorgvuldig gedaan is. Zij bedanken Henk voor zijn verdiensten in deze.
8. Begroting seizoen 2016/2017


De vergoeding van trainers is wat lager ingezet. Hier werden wat details van opgevraagd; bijv.
wat de technisch manager kreeg, echter gaan we in deze vergadering niet bij individuele




bedragen stilstaan. De vraag werd gesteld om aan te geven dat de functie van technisch
manager wel erg belangrijk is en dat als je meer kwaliteit wilt, daar ook wat tegenover staat.
De sponsorbijdrage is wat hoger ingezet, maar niet veel.
Bij de contributie zit de verhoging van dit seizoen al in.
9. Contributie seizoen 2017/2018

Hoeveel mensen betalen er nou contributie? We zijn er netto 25 leden op vooruit gegaan. Annet de
Kruijff is altijd erg druk met alle mutaties aan het eind/begin van het seizoen, maar helaas gebeurt
het nog te vaak dat leden te laat opzeggen. Dit is niet fijn voor bijvoorbeeld de TC’s en een
penningmeester die met een bepaald aantal leden rekenen. Probeer hier rekening mee te houden!
Bij CMV en Jeugd is de grootste groei in leden. Bij de senioren een lichte daling. De verhouding
jongens/meisjes, heren/dames is gelijk gestegen. Wij hebben vergeleken met andere verenigingen in
verhouding veel jongensteams.
Voor dit seizoen is de contributie dus verhoogd zoals je het in het overzicht kunt zien.
Ons voorstel voor volgend seizoen is: het contributiegeld (niet het geld voor de tweede training) te
verhogen met EUR 5,-, als het seizoen negatief wordt afgesloten. Er is niemand tegen dit voorstel. Bij
deze is het in de ALV vergadering van seizoen 2016/2017 besloten.
10. Toelichting plannen Nevobo eredivisie door Dick van Ravenhorst van STB.
Dick bedankt het bestuur dat hij dit podium krijgt en is blij te melden dat de samenwerking tussen
de stichting Heren 1 en het bestuur van SSS steeds beter wordt. Als STB voelen zij zich een onderdeel
van de vereniging. De vraag is of dit ook wederzijds is en of de vereniging dat ook wil. Wellicht een
onderwerp voor een volgende keer.
Er gaan een aantal zaken veranderen. De Nevobo wil weer een professionele eredivisie opbouwen,
weer een goed niveau creëren zodat spelers niet meer naar het buitenland hoeven te vertrekken.
Hiervoor hebben ze eisen opgesteld, een aantal harde (moet je aan voldoen) en zachte eisen. Een
aantal voorbeelden van deze harde eisen: je moet een jaarplan opstellen, op strategisch niveau, met
een sportief programma daarachter. In het 1e jaar moet er 15 uur per week getraind worden, in het
2e jaar 17 en in het 3e jaar 20 uur. Dit gaat om zowel kracht als volleybal training. Je komt daarmee
op gemiddeld 4 uur per dag en dat is nauwelijks te doen voor mensen die een baan ernaast hebben.
Dan moet er een hoofdtrainer en een hulptrainer zijn, die ook nog bepaalde diploma’s hebben, een
scouter en een teammanager. Er moet een zaal zijn waar min. 400 man in kunnen zitten en waarin je
50 VIP plaatsen hebt. Er moet een hoofdsponsor zijn, die naam moet prominent op de shirts van het
team komen en voldoen aan een bepaald percentage op boarding/lichtreclame. De ruimte rondom
het hoofdveld moet aan bepaalde afmetingen voldoen. Dit laatste kan in onze hal met maar een
paar aanpassingen. Voldoe je aan al deze eisen, dan ontvang je van de Nevobo een bedrag van
ongeveer EUR 7.500,- terug.
Met dit alles moet er een budget zijn van 150% meer dan het huidige budget. Afgelopen seizoen
hadden ze een begroting van EUR 75.000,- en sloten het net boven de 0-lijn af. Ook hier moest nog
ellende van andere jaren worden afgerond. Het is nu gezond, maar 1,5x zoveel is nogal wat.
STB heeft zijn handtekening onder de intentieverklaring gezet en moet in februari beslissen voor het
seizoen 2017/2018. Zij voelen zich onderdeel van de verenging, Heren 1 moet bij de vereniging

blijven horen. Er wordt geen aanspraak gedaan op het contributie geld van de vereniging, maar
wellicht dat dit in de toekomst wel eens nodig kan zijn. Ook moet dit geen feestje worden van maar
4 à 5 personen; als de rest van SSS er geen vertrouwen in heeft moeten we het niet doen. Er hoeft
nu geen beslissing genomen te worden, maar het is goed om hier als vereniging ook over na te
denken. STB gaat in ieder geval door tot februari. Dan moet er inzicht zijn in wat STB alleen kan en
hoe Heren 1 er dan voor staat in de competitie en waarover besluiten genomen moeten worden.
Henkjan Ebbers geeft als verenigingslid aan het positief te vinden dat er gekeken wordt hoe we het
Nederlands en buitenlands volleybal dichter bij elkaar kunnen brengen. Dat er inderdaad een keer
een stap gemaakt moet worden om verder te willen komen. Een aantal andere reacties:




Er komen dan 10 teams in de poule. Het niveau tussen top en eredivisie zal op den duur steeds
groter worden.
Wil de gemeente hier niet wat in betekenen? Je zet je gemeente wel op de kaart. Indirect doen
ze er wel wat aan, maar direct niet echt.
Dit is wel iets wat ons als vereniging ook negatief beïnvloed qua sponsoring. Een bedrijf zal
eerder een Heren 1 als eredivisie team sponsoren, dan bijvoorbeeld Dames 1. Aan de andere
kant is Heren 1 ook weer een goede aantrekker voor jeugd. Er zijn voor- en nadelen.

Dick bedankt een ieder voor de aandacht en geeft aan dat als er tips/suggesties zijn, STB dit graag
hoort.
11. Benoeming kascommissie
Harald van der Sloot en Guus Veldhuizen blijven nog een jaar aan als kascommissie.
12. Bestuur.
Er zijn 2 mutaties in de bestuurssamenstelling.
Jolanda Ederveen heeft bij de vorige ALV aangegeven na 7 jaar te willen stoppen. Zij is jarenlang als
speler en jeugdtrainer, en later als secretariaat, nauw betrokken geweest bij SSS. Echter de laatste
jaren wat minder en dit vindt zij voor deze functie niet handig en wil daarom het stokje overdragen.
Het bestuur is blij een goede vervangster te hebben gevonden in de persoon Yvonne Sennema.
Jan Staal neemt ook na zo’n 15 jaar waarin hij veel heeft gedaan in de bouw en aanloop naar
SamSam en ditzelfde nu met CheerSSS afscheid als bestuurslid. Hij geeft zelf aan meer een
creëerder, een bouwer te zijn en minder een onderhouder, vandaar dat hij ook het stokje overgeeft
aan Paul Boshuis. Paul, en op de achtergrond ook Mirella, deden al veel vanuit de barcommissie en
hij neemt nu dus ook zitting in het bestuur.
Jolanda en Jan krijgen een applaus en als bedankje een bos bloemen.
13. Vertrouwenscontactpersonen.
Evelien Staal en Matthijs Graafland hebben helaas beiden aangegeven hiermee te stoppen. Gelukkig
hebben we al één goede vervangster gevonden in Jolanda Ederveen. In deze functie is wat meer
afstand van de vereniging juist een pre.
We willen in deze functie graag zowel een man als een vrouw hebben, dus zijn er mannelijke
gegadigden of weet je iemand, laat het weten aan het bestuur.

In het verlengde hiervan hebben we ook het VOG proces. 4 jaar geleden is besloten dat alle trainers
van jeugd een VOG moeten overhandigen. NOC NSF ondersteunt dit ook en vergoed dit. Dit jaar
gaan we dit weer voor elke trainer die jeugd traint aanvragen. Als vereniging willen we dit tussen de
3 – 5 jaar vernieuwen om er in ieder geval alles aan gedaan te hebben, zo weinig mogelijk risico te
lopen.
Voor Evelien en Matthijs hebben we nog een bedankje als waardering voor hun bijdrage.
14. Leden in het zonnetje
Leden van verdienste. Het bestuur wil Theo Lammers tot lid van verdienste benoemen voor alles wat
hij al heel veel jaar doet voor en binnen de vereniging. Hartelijk bedankt Theo, je verdient deze titel!
Prestatiebeker wordt uitgereikt aan diegene waarvan het bestuur vindt dat die vrijwilliger het
verdiend om in het zonnetje gezet te worden. Deze keer was het bestuur het er snel over eens en
dachten zij zelfs dat ze de beker al eens had ontvangen: Anna de Kruijff, voor haar jarenlange inzet
voor de CMV en een aantal jaar dames TC.
Beiden kregen een groot applaus, een bos bloemen en de oorkonde/de beker overhandigd.
15. Rondvraag
Gert van Dijk: is het een idee om alle coaches nog een keer uit te nodigen voor de uitleg van de
nieuwe spelregels. Er is bij de start van het seizoen al een bijeenkomst geweest hierover, echter bij
een wedstrijd van heren 5 is er veel discussie ontstaan over deze regels. Gepko zal zorgen dat de
coach van heren 5 nog wat informatie toegestuurd krijgt, voor de rest waren alle teams met
minimaal 1 persoon vertegenwoordigd bij die bijeenkomst.
Verder waren er geen vragen.
16. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder hartelijk voor zijn/haar komst.

