
 
VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 10 SEPTEMBER 2021 

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

Afwezig bestuur:   / 

Aanwezig leden:  Robin Peters, Wiebe Hillebrand, Hans Kamp, Cees Goossens, Harriët Goossens, Ralf 

Fraterman, Matthijs Kloosterman, Lotte Kloosterman, Marc Ruijs, Tim Zegveld, Hans 

Jagtenberg, Annemarie v/d Heide, Diëgo Beck, Chris Onderwater, William Nobbe 

(vertraagd), Hidde Persoon (vertraagd) 

Afwezig leden:   Raoul Molenkamp, Johan Bouman, Ido Ruijs, H1 

1. Opening vergadering 

Lennart Boonstra opent de vergadering, heet iedereen welkom en dankt hen voor hun komst.  

2. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

3. Verslag algemene ledenvergadering 11 september 2020 

Er zijn geen vragen of opmerkingen. Het verslag wordt door de leden goedgekeurd.  

4. Verslag extra ALV 4 juni 2021 

Er zijn geen vragen of opmerkingen. Het verslag wordt door de leden goedgekeurd. 

5. Jaarverslagen 2020-2021 

Lennart Boonstra licht de jaarverslagen kort toe. Hier zijn geen vragen over vanuit de leden.  

6. Resultaten seizoen 2020-2021 

Caro de Ruiter licht de resultaten van het afgelopen seizoen toe. 

− Er is een percentage van de contributie van het seizoen 2020-2021 teruggestort aan de leden. 

− De resultaten zijn positief, echter volgt er nog 1 factuur van extra bijbestelde wedstrijdshirts, 

waardoor de resultaten ongeveer 0 zullen zijn. Deze wedstrijdshirts zijn bijbesteld gezien onze 

leverancier stopt, zodat wij in de komende jaren nog voldoende t-shirts hebben voor nieuwe leden. 

Vragen vanuit leden: 

Wiebe Hillebrand: Kan de vrijval vanuit de zaalhuur nog opgevraagd worden vanuit de Sweelincklaan? 

Dit is niet mogelijk, de termijn om dit op te vragen is 7 jaar en deze termijn is inmiddels verlopen. 

Marc Ruijs: Hoe recentelijk is de shirtleverancier gestopt, is het eventueel een mogelijkheid om aan 

uitgeschreven leden de wedstrijdshirts terug te vragen? 

De shirtleverancier is in juli gestopt en leverde nog tot augustus bestellingen. Het is een mogelijkheid om 

uitgeschreven leden het wedstrijdshirt terug te vragen, dit zal het bestuur onderling bespreken. 

Harriët Goossens: Is er een overzicht van wie welk t-shirt heeft gekregen? 

Dit overzicht is er, dit houdt Lennart bij.  



 
7. Decharge bestuur 

Wiebe Hillebrand en Hans Kamp hebben als kascommissie de boeken van Monza gecontroleerd en goed 

bevonden. De kascommissie heeft de tip gegeven om te investeren in een boekhoudprogramma om online de 

boekhouding beter bij te kunnen houden.  

8. Afscheid vrijwilligers 

− Lindsey Spaargaren neemt afscheid als jeugdcoördinator. 

− Linda Heeneman neemt afscheid als coördinator sport binnen het bestuur.  

− Laura van Vuuren heeft begin afgelopen seizoen haar functie als coördinator binding en werving 

binnen het bestuur neergelegd.  

− Hans Kamp treedt af als lid van de kascommissie.  

 

9. Verkiezing bestuurs- en/of commissieleden 

− Tim Zegveld gaat vanaf het huidige seizoen de functie van voorzitter van de technische commissie 

invullen. 

− Annemarie v/d Heide gaat vanaf het huidige seizoen de functie van jeugdcoördinator invullen 

− Linda de Vries treedt af als interim coördinator binding en werving en gaat de functie van coördinator 

sport invullen binnen het bestuur. 

− Marc Ruijs treedt komend seizoen toe tot de kascommissie. 

− Julia Voogt zal vanaf aankomend seizoen coördinator worden van de clincics.  

Op dit moment zijn de functies coördinator binding en werving en trainer voor H6 nog vacant.  

10. Begroting seizoen 2021-2022 

Caro licht de begroting van aankomend seizoen toe. 

− De gymzaal van de Gasthuislaan zal maar voor 50% gebruikt worden. 

− Ledenwerving is na het afgelopen seizoen enorm belangrijk en krijgt extra aandacht in de begroting. 

− Het boekhoudprogramma (via Sportlink) is opgenomen in de begroting. 

Vragen vanuit leden 

Marc Ruijs: Is er wettelijk gezien een minimum aan reserves of wordt er iets aangeraden om minimaal aan 

reserves te hebben als vereniging?  

Het advies is om een volledig seizoen te kunnen draaien zonder inkomsten en dit is wat de vereniging nu ook als 

reserves heeft.  

11. Contributievoorstel 2021-2022  

Caro de Ruiter licht het contributievoorstel toe (zie tabel). Het voorstel is om de contributie gelijk te houden 

aan het voorgaande seizoen. Hierbij wordt afgeweken van de jaarlijkse 3% inflatie. Dit voorstel is aangenomen. 

  Bij betaling voor 1 januari 2022 

Senioren €285,00 €270,00 

Alleen trainen €180,00 €165,00 
Jeugd A en B €245,00 €230,00 
Jeugd C €225,00 €210,00 

Mini €185,00 €170,00 

Tweede keer trainen + €77,00  

  



 
Vragen vanuit leden 

Robin Peeters: Is er, zonder de inflatie door te voeren, nu geen verhoogd risico dat over een aantal jaar de 

contributie ineens flink verhoogd moet worden?  

Er wordt per seizoen overwogen of de contributie gelijk kan blijven etc. Het risico op contributieverhoging in een 

later seizoen is nu niet verhoogd. 

12. Aanpassing huishoudelijk reglement 

Er zijn twee aanpassingen nodig in het huishoudelijk reglement. 

1. De VCP’s (vertrouwenscontactpersonen) van de vereniging staan niet vermeld in het huishoudelijk 

reglement. Het is wenselijk dat zij wel vernoemd staan.  

Vragen vanuit leden 

Marc Ruijs: De VCP’s zijn benaderd door de Nevobo over het functioneren van de VCP’s en de aanpak van de 

vereniging. Een aanbeveling vanuit de VCP’s is om meer te communiceren naar de leden toe en hen te 

informeren over de VCP’s. 

Het opnemen binnen het huishoudelijk reglement kan hier mogelijk een eerste stap voor zijn. Het bestuur neemt 

dit mee in het komende seizoen. 

2. In de extra ALV van 4 juni 2021 zijn er besluiten genomen over de contributie en het weigeren van 

leden (bij trainingen en wedstrijden) bij wanbetaling. Deze besluiten dienen opgenomen te worden in 

het huishoudelijk reglement.  

Hier is wat discussie over, de vraag vanuit de aanwezige leden is of de afspraak niet concreter gemaakt kan 

worden. Een mogelijk voorstel zou zijn: de korting op de contributie wel behouden (dus geen boete geven na 

een bepaalde datum), maar de datum voor de korting vervroegen. Vervolgens een uiterlijke datum afspreken 

voor de betaling van de contributie, na twee weken een eerste waarschuwing, na nog eens twee weken een 

tweede waarschuwing en twee weken daarna weigering bij trainingen en wedstrijden. Het bestuur en de leden 

zijn het hier mee eens, dit wordt opgenomen in het huishoudelijk reglement. 

Vragen vanuit leden 

Marc Ruijs: Worden leden dan (uiteindelijk) ook geroyeerd n.a.v. de wanbetaling? 

Nee, dit is niet het geval. 

Wiebe Hillebrand: Is het vervolgens dan een idee om de ALV te vervroegen (naar voor de zomervakantie)? 

Hier willen we als vereniging wel langzaamaan naartoe, maar kan alleen stapsgewijs gezien het boekjaar en de 

vakantieperiode.   

Marc Ruijs: Is het mogelijk om nu al datum afspreken voor de ALV van volgend jaar? 

Dit zou kunnen, maar vaak wordt de ALV georganiseerd op de vrijdag voor de competitie weer begint. Dit is nog 

niet bekend. Daarnaast willen we als bestuur de mogelijkheden onderzoeken tot het vervroegen van de ALV en 

hiermee het vervroegen van het innen van de contributie.  

13. Rondvraag 

Matthijs Kloosterman: Er is voor ieder lid een scheidsrechter fluitje beschikbaar, deze worden uitgedeeld aan 

de teams.  



 
Harriët Goossens: De spelerskaarten worden digitaal dit seizoen. De huidige kaarten blijven geldig (ook als ze 

dit seizoen verlopen zijn), alleen nieuwe leden krijgen nog nieuwe kaarten.  

Diego: Vorig jaar is Laura van Vuuren aangesteld als coördinator binding en werving. Hoe wordt dit nu 

opgelost? Hoe ziet deze functie er precies uit?  

Linda de Vries stuurt hem de functieomschrijving. Linda de vries neemt deze functie waar.  

Harriët Goossens: Dank aan het bestuur voor het afgelopen seizoen. 

14. Sluiting vergadering 

Lennart Boonstra dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en wenst iedereen een goed en sportief seizoen. 

De vergadering wordt gesloten.   

 


