
 

 

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 11 SEPTEMBER 2020 
 

Aanwezig bestuur:  Lennart Boonstra en Ido Ruijs 

 

Afwezig bestuur:  Linda, Julia Voogt en Laura van Vuuren 

 

Aanwezig leden:  Linda de Vries, Hans Kamp, Harriët Goossens, Wieske van der Hoeven, Tim Zegveld, 

Cees Goossens, Matthijs Goossens, Daan van Deventer, Marieke Gijzel, Mayron vd 

Meijden, Jan Rooney, Robin Peeters, William Nobbe, Celine Lucas, Astrid vd Berg, Lotte 

van Katwijk, Jari Stoel, Rick vd Voort, Wiebe Hillebrand en Richard Poot (20) 

 

Afwezig leden:   Marleen Goossens, Willem Karel Nowee, Johan Bouman en Raoul Molenkamp 

 

1.  Opening vergadering 

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

  

2.  Mededelingen 

 Lennart blikt terug op het afgelopen seizoen: 

 Door corona is er extra druk komen te liggen op de vrijwilligers. Alles heeft meer tijd en inspanning 

gekost en Lennart bedankt de leden voor hun begrip en de vrijwilligers voor hun inzet.  

 De nieuwe wedstrijdshirts zijn gedrukt en uitgedeeld. 

 Startersgroep is begonnen, waardoor we dit seizoen met een nieuw team kunnen starten in de 

competitie.  

 De evenementencommissie heeft het blacklighttoernooi georganiseerd 

 Corona: wedstrijden en trainingen werden stopgezet, evenementen gingen niet door. In plaats 

daarvan trainers die door middel van filmpjes de leden actief hielden 

 Geïnvesteerd in nieuwe ballen en ballenkarren 

 Beachclinic door TeamNL Beach Tour 

  

3.  Contract wedstrijdshirts 

 Op basis van het aantal aanmeldingen bij de ALV is dit naar de toekomst verschoven.  

  

4.  Verslag Algemene Ledenvergadering 13 september 2019 

Het verslag wordt door de leden goedgekeurd. 

  

5.  Jaarverslagen 2019-2020 

 Over de jaarverslagen zijn geen vragen vanuit de leden.  

  

6.  Afscheid Jan Rooney 

 Harriët vertelt over het lidmaatschap van Jan: Jan is in 1968 bij GVC komen volleyballen. Tot 2012 heeft hij 

competitie gespeeld en is daarna recreatief gaan volleyballen bij Monza. Jan is actief geweest als 

scheidsrechter en penningmeester.  

  

7.  Resultaten seizoen 2019-2020 

 Er is een compensatie in zaalhuur gerestitueerd naar de vereniging.  



 
 De nieuwe wedstrijdshirts zijn nog niet betaald door de leden. Hoewel de kosten voor het 

wedstrijdshirt los staan van de contributiekosten, stelt het bestuur voor om deze kosten wel in een 

keer te factureren naar de leden toe. De shirtkosten zullen rond de €45,- bedragen. Voor leden die 

vorig jaar al lid waren komt hier een vergoeding van €20,- bij. 

 Alle leden krijgen een eigen fluitje in verband met de hygiëne. 

  

8.  Decharge bestuur 

Raoul Molenkamp en Hans Kamp hebben als kascommissie de boeken van Monza gecontroleerd en goed 

bevonden. De kascommissie heeft opgemerkt dat de resultaten dusdanig positief zijn dat de kascommissie 

aan de penningmeester heeft gevraagd of het mogelijk is om wat terug te laten vloeien aan de vereniging, 

aangezien zij bijgedragen hebben aan deze resultaten. Harriët reageert hierop dat dit ook te maken heeft 

met de volle velden waardoor we relatief lage zaalhuur hebben.  

  

9.  Verkiezing bestuurs- en/of commissieleden 

 Ido Ruijs treedt af als penningmeester, Caro de Ruijter treedt toe in het bestuur en neemt Ido in zijn 

functie over.  

 Matthijs Goossens treedt af als technische commissie, er is nog geen vervanging voor hem. Voor 

vragen over deze functie wordt u verzocht contact op te nemen met Lennart Boonstra via 

voorzitter@vvmonza.nl.  

 Raoul Molenkamp is de maximale twee jaar deel geweest van de kascommissie en wordt opgevolgd 

door Wiebe Hillebrand. 

Lennart bedankt zowel Ido als Matthijs voor hun jarenlange inzet in deze functies.  

  

10.  Vrijwilligersvergoeding 

 Ido Ruijs legt een concept plan voor een vrijwilligersvergoeding voor. Deze vergoeding bedraagt een 

maximum van €204,-. Dit is gebaseerd op de contributie van Monza min de bondscontributie van de 

Nevobo.  

  

Functie Vergoeding per persoon 

Staff functie 
(met uitzondering van sponsor-, communicatie- en 
evenementencommissie, zij krijgen een vast 
bedrag van €100,- per commissie en niet per lid) 

€50,- 

Trainers €80,- 

Coaches €40,- 

 

 De meerderheid van de aanwezigen stemt toe met het voorstel. Komend seizoen wordt de vergoeding 

doorgevoerd voor de vrijwilligers.  

  

11.  Begroting seizoen 2020-2021 

Ido Ruijs legt de begroting voor komend seizoen voor aan de aanwezige leden. In de begroting wordt een 

resultaat van ongeveer €6000,- verwacht. Dit komt door het vrijvallen van een eerder gemaakte reservering 

voor zaalhuur. 

 

12. Contributievoorstel 2020-2021 

Het bestuur stelt voor dezelfde contributie aan te houden als voor het seizoen 2019-2020. Om een deel van 

het resultaat terug te laten vloeien naar de leden en tegemoet te komen in de maanden dat er niet gesport 
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kon worden, willen we de inflatieverhoging eenmalig niet doorvoeren. Daarbij komen wij tot de 

onderstaande bedragen voor komend seizoen: 

 

 

13. Doelstelling/speerpunten seizoen 2020-2021 

 De doelstellingen die voor het afgelopen seizoen opgesteld waren, kunnen niet goed geëvalueerd worden 

door de invloed die corona op het afgelopen seizoen heeft gehad. Het bestuur vraagt de leden om dit over 

een jaar te evalueren. Doelstellingen voor het komende seizoen zijn: 

 Meer communiceren met de vereniging door middel van de communicatiecommissie.  

 Als bestuur blijven kijken wat de coronamaatregelen voor de sport en onze vereniging betekenen en 

hier op een passende manier mee omgaan.   

  

14. Rondvraag 

 Matthijs: Komt er een corona coördinator?  Er is nog geen persoon aangewezen om dit als functie 

te bekleden. Het bestuur gaat in overleg om te kijken of dit noodzakelijk is.  

 Harriët: Volgens mij is er ook een verplichting dat we een coronaprotocol op de website krijgen  

Klopt, hier is het bestuur mee bezig.  

 Harriët: ik mis de vrijwilligerslijst, kan die nog rondgestuurd worden?  Ja 

 

15. Sluiting vergadering 

Lennart Boonstra bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en wenst iedereen een sportief seizoen 

toe. De vergadering wordt gesloten. 

  Bij betaling vóór 1 dec. 2020 

Senioren € 285,- € 270,- 

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

Jeugd A / B € 245,- € 230,- 

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

Mini’s € 185,- € 170,- 

Tweede keer trainen  + € 77,-   


