
 

 

VERSLAG EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING 4 JUNI 2021 
 

Aanwezig bestuur:  Lennart Boonstra, Caro de Ruiter, Linda Heeneman, Linda de Vries en Julia Voogt 

 

Afwezig bestuur:  / 

 

Aanwezig leden:  Cees Goossens, Harriët Goosens, Ilona Jagtenberg, Anton Jansen, Marleen Goossens, 

Matthijs Kloosterman, Lotte Elens, Tim Zegveld, Wieske van der hoeven, William 

Nobbe, Chris Onderwater, Henk Heeneman, Daan van Deventer, Hans Kamp, Ido Ruijs, 

Matthijs Goossens, Lindsey Spaargaren, Daan Bouman, Kim van Oosten, Ilona van der 

Hout, Ninke Lamers, Lena Klein Hofmeijer, Wiebe Hillebrand, Eric Noordam, Hidde 

Persoon 

 

Afwezig leden:   Geen afmeldingen 

 

1.  Opening vergadering 

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

  

2.  Mededelingen 

 Lennart geeft uitleg over de functionaliteiten van Microsoft Teams en hoe vragen gesteld kunnen worden.  

  

3.  Resultaten tot en met 15-05-2021 

 De opbrengsten zijn hoger uitgevallen dan origineel begroot. Er is een verschil van ongeveer €5000. Dit 

komt onder andere door het ontvangen van meer contributie dan begroot door nieuwe leden, de t-shirts 

die dit seizoen zijn betaald door de leden, het niet innen van beachcontributie en de RABO-clubkas die meer 

heeft opgebracht dan verwacht.  

 

 Ook tussen de uiteindelijke kosten tijdens het afgelopen seizoen zijn gemaakt en de begroting is een flink 

verschil te zien: €22.886. Monza heeft dus een stuk minder kosten gehad dan begroot. Dit komt 

voornamelijk door de zaalhuur die uiteindelijk niet betaald hoefde te worden of welke wij terug hebben 

gekregen. Ook heeft de Nevobo een deel van de bondscontributie teruggestort. Daarnaast heeft de 

vereniging het afgelopen seizoen weinig tot geen kosten gehad aan evenementen, cursussen, een 

vrijwilligersuitje, materialen voor ledenwerving, etc.  

  

4.  Voorstel vrijwilligersvergoeding seizoen 2020-2021 

Tijdens de vorige ALV in september 2020 is er besloten te starten met het uitkeren van een 

vrijwilligersvergoeding. Hieruit volgend zou er dit seizoen €2265 aan vrijwilligersvergoeding worden 

uitgekeerd. Het voorstel van het bestuur is om een select aantal vrijwilligers (die zich dit seizoen hebben 

ingezet voor de vereniging) de vrijwilligersvergoeding toe te kennen, in totaal zou dit uitkomen op €925.  

 

 Matthijs Kloosterman geeft aan een aantal commissies/vrijwilligers vanuit de sportcommissie te missen in 

het overzicht. → Deze zijn wel meegenomen in de selectie.  

 Matthijs Goossens vraagt waarom de beachcommissie een lager percentage vrijwilligersvergoeding krijgt 

uitgekeerd dan andere commissies. → Dit is omdat zij maar een gedeelte (ongeveer een derde) van het 

seizoen actief zijn voor het beachvolleyballen.  



 
 Er wordt gestemd door de leden met de keuze uit: alle vrijwilligers krijgen de vergoeding conform het besluit 

van de ALV in september 2020, alleen de door het bestuur voorgestelde vrijwilligers krijgen een vergoeding, 

geen van de vrijwilligers krijgt een vergoeding of geen mening. De meerderheid van de stemmen gaat uit 

naar uitkering van de vrijwilligersvergoeding aan de door het bestuur voorgestelde vrijwilligers.  

 

 Uit deze beslissing volgt dat we als vereniging ongeveer €22.000 positief verschil hebben tussen de 

begroting en de werkelijkheid. 

  

5.  Voorstel restitutie (deel) contributie seizoen 2020-2021 

 Er wordt door de leden gestemd wat er met het verschil tussen begroting en werkelijkheid (in een 

voorgesteld percentage van de contributie) moet gebeuren. De keuze is: deze moet terugvloeien naar de 

leden, deze mag naar de clubkas gaan of dat hier geen mening over is. De meerderheid van de stemmen 

gaat naar het terugvloeien naar de leden.  

 

 Matthijs Goossens vraagt welk percentage hier precies bedoelt wordt. → Het percentage van de contributie 

dat per lid kan worden teruggestort is 77,5%. Het totale bedrag dat wordt teruggestort kan dus per lid 

verschillen, zie de tabel hieronder. 

  

Type lid Contributie Percentage Terug te storten Restbedrag 

Senior € 270,00 77,5% € 209,25 € 60,75 

Jeugd A / B € 230,00 77,5% € 178,25 € 51,75 

Jeugd C / N6 competitie € 210,00 77,5% € 162,75 € 47,25 

Mini € 170,00 77,5% € 131,75 € 38,25 

Recreant / alleen trainen € 165,00 77,5% € 127,88 € 37,13  

 

 

6.  Aanpassing huishoudelijk regelement 

 Hoe om te gaan met mensen die het voorgaande seizoen geen contributie hebben betaald? 

 De ervaring leert dat er ieder seizoen een aantal leden zijn die tijdens het seizoen geen contributie betalen. 

Het bestuur is in de huidige situatie veel bezig om contact met deze leden te leggen zodat zij toch betalen. 

Hoe gaat wij hier in de toekomst mee om (met leden die in het voorgaande seizoen de contributie niet 

hebben betaald)? 

 

 Er wordt gestemd door de leden met de keuze uit: leden mogen geweigerd worden bij 

trainingen/wedstrijden tot zij hebben betaald, er blijven herinneringen gestuurd worden naar de leden 

maar zij mogen wel gewoon blijven meespelen, een nieuw seizoen is een schone lei (er wordt dus geen 

actie ondernomen) of geen mening. De meerderheid van de stemmen gaat naar het weigeren van de leden 

bij trainingen/wedstrijden tot zij betaald hebben. 

 

 Ilona Jagtenberg vraagt hoe er dan omgegaan wordt met leden of ouders van jeugdleden waarvan je weet 

dat zij niet veel te besteden hebben. → Hier zijn altijd regelingen voor te treffen op het moment dat dit 

bekend is bij het bestuur. 

 Tim Zegveld en Wieske van der hoeven vragen zich waarom Monza er niet voor kiest het betaalmoment 

van de contributie naar voren te halen zodat leden voorafgaand aan het seizoen de contributie moeten 

betalen. → Het plan is wel om dit moment te vervroegen, maar het betalingsmoment moet altijd na de ALV 

liggen waarin de contributie voor het komende seizoen wordt vastgesteld. In ons geval is dat dus begin 

september.  



 
 

 Vervolgens wordt er door de leden gestemd hoe er omgegaan moet worden met leden die 1 maand na het 

verlopen van de betaaltermijn de contributie nog niet hebben voldaan. Hierbij zijn de opties: leden mogen 

geweigerd worden bij trainingen/wedstrijden tot zij hebben betaald, er blijven herinneringen gestuurd 

worden naar de leden maar zij mogen wel gewoon blijven meespelen, er blijven herinneringen gestuurd 

worden maar het volgende seizoen worden deze leden geweigerd bij trainingen/wedstrijden tot zij hebben 

betaald of geen mening. De meerderheid van de stemmen gaat naar het weigeren van de leden bij 

trainingen/wedstrijden tot zij betaald hebben. 

  

7.  Openstaande vacatures 

 Coördinator sport (bestuursfunctie), jeugdcoördinator, trainers, communicatie commissie, clinic 

coördinator (en ondersteuners) 

 Op dit moment staan er nog een aantal (belangrijke) vacatures open: de vacature van coördinator sport 

(een bestuursfunctie) en de vacature van jeugdcoördinator, we zijn nog hard op zoek naar trainers, leden 

voor de communicatiecommissie en leden die willen helpen bij het organiseren van clinics op basisscholen 

om nieuwe leden te werven. Voor meer informatie over deze vacatures verwijzen we naar onze website: 

https://vvmonza.nl/vacatures. Bij interesse of vragen kan contact opgenomen worden met onze 

coördinator binding en werving Linda de Vries via: linda.devries@vvmonza.nl.  

 

8. Rondvraag 

 Er zijn geen vragen. 

 

9.  Sluiting vergadering 

Lennart Boonstra bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en wenst iedereen een fijne zomer toe. De 

vergadering wordt gesloten. 
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