
 

 

Verslag algemene ledenvergadering, 13 september 2019 

 

Aanwezig bestuur:  Lennart Boonstra, Ido Ruijs, Matthijs Goossens, Harriët Goossens, Lindsey 

Spaargaren, Matthijs Kloosterman en Linda de Vries 

Aanwezig leden: Cees Goossens, Anne-Marie van der Heide, Ralph Fraterman, Lisanne Bank, 

Wieske vd Hoeven, Tim Zegveld, Julia Voogt, Linda V, Henk Heeneman, Chris 

Onderwater, Raoul Molenkamp, Daan van Deventer, Rob Gras, Marian 

Boerma, Johan Bouman, Randy Vroegop, Laura van Vuuren, Lena Klein 

Hofmeijer, Marc Ruijs, Robin Peters, Hans Kamp, Diëgo Beck, Jimmy 

Hendriksen, Eric Noordam, Wiebe Hillebrand (25) 

Afwezig leden: Mijke Bolsius (Marit), Marleen Noordam, familie Stoel, Peter Hofland 

 

1. Opening 

Lennart Boonstra opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

 

2. Mededelingen 

Lennart blikt terug op seizoen 2018-2019 

 Tweede lustrum binnen Monza 

 Optreden na ALV door Eggs Wanted 

 Bekerwedstrijden 

 Nieuw jubileumshirt 

 Annemarie en Leontien genomineerd tot Sportvrijwilliger van het Jaar 

 Activiteiten evenementencommissie 

 Veel (jeugd)kampioenen 

 

3. Verslag algemene ledenvergadering 14 september 2018 

Verslag wordt door de leden goedgekeurd. 

  

4. Jaarverslagen 2018-2019 

Over de jaarverslagen zijn geen vragen vanuit de leden. 

  

5. Resultaten seizoen 2018-2019 

Dit seizoen hebben we een mooi resultaat geboekt. Het bestuur stelt voor om volgend seizoen de 

leden €20 korting te geven op een wedstrijdshirt. Dit geldt ook voor (nieuwe) leden die tijdens 

het seizoen een shirt kopen. 

 
6. Decharge bestuur 

Peter Hofland en Raoul Molenkamp hebben als kascommissie de boeken van Monza 

gecontroleerd en goed bevonden.  

 
7. Begroting seizoen 2019-2020 

Ido legt de begroting voor komend seizoen voor aan de aanwezige leden. De leden hebben hier 

geen verdere vragen over. 

 

8. Contributie voorstel 2019-2020  



 

 

Het bestuur stelt voor de dezelfde contributie aan te houden als het vorige seizoen. 

In verband met de positieve resultaten van het afgelopen jaar, willen we de 

inflatieverhoging eenmalig niet doorvoeren. Daarbij komen wij tot de volgende bedragen voor 

komend seizoen: 

     

 Bij betaling vóór 1 dec. 2019: 

Senioren € 285,00 € 270,00 

Recreant / alleen trainen € 180,00 € 165,00 

Jeugd A / B € 245,00 € 230,00 

Jeugd C / Niveau 6 competitie € 225,00 € 210,00 

Mini’s € 185,00 € 170,00 

Tweede keer trainen + € 77,00 

 

9. Voorstel nieuwe bestuurssamenstelling 

In de huidige bestuursstructuur neemt het bestuur een vrij operationele rol aan, terwijl we naar 

een situatie willen waarbij het bestuur meer een aansturende rol gaat aannemen. We stellen 

daarom voor om het bestuur uit vijf functies te laten bestaan: De voorzitter, secretaris en 

penningmeester (dagelijks bestuur) en een coördinator sport en een coördinator binding en 

werving. De wedstrijdcoördinator, scheidsrechterscoördinator, TC en jeugdcoördinator zullen dan 

geen bestuursfunctie meer zijn.  

 Marc Ruijs: Ik zou het fijn vinden als er een ‘functiebeschrijving’ komt voor de nieuwe 

bestuursfuncties, zodat duidelijk is wat zij doen en waarvoor zij benaderd kunnen worden. 

Matthijs Goossens licht toe dat dit zeker de bedoeling is, maar dat het komende jaar 

gebruikt gaat worden om deze functies vorm te geven.  

 

10. Verkiezing bestuursleden en invulling van de commissies 

 Julia voogt treedt toe in het bestuur als secretaris en neemt Linda de Vries over 

 Laura van Vuuren treedt toe in het bestuur als coördinator binding & werving 

 Linda V. treedt toe in het bestuur als coördinator sport 

 Er zijn tijdens de ALV geen leden bereid gevonden om toe te treden tot de 

evenementencommissie, communicatiecommissie, sportcommissie en beachcommissie. 

 Hans Kamp treedt toe tot de kascommissie en neemt Peter Hofland over.   

  

11. Doelstellingen komend seizoen 

 Inzetten op ledenwerving (kranten, gemeente etc.) 

 Weg vinden in het nieuwe bestuur  

 De communicatie met de commissies 

 

12. Nieuw wedstrijdshirt presenteren 

Ido Ruijs en Marian Boerma presenteren het nieuwe wedstrijdshirt. Na de ALV is er een eerste 

optie om de shirts te passen.  

 

13. Rondvraag 

 Ido Ruijs: overhandigt een klein presentje aan de evenementencommissie voor hun inzet 

tijdens het lustrum. 



 

 

 Harriët Goossens: bedankt het bestuur en is trots op de betrokkenheid van 

onze jonge senioren.  

 Johan Bouman: is er nog een goed doel geselecteerd voor de oude wedstrijdshirts? 

 Marc Ruijs: bedankt voor de duidelijke verslaglegging (jaarverslagen), dit geeft een 

duidelijk beeld van onze vereniging. 

 

14. Sluiting 

Lennart Boonstra bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en wenst iedereen een sportief 

seizoen toe. 

 


