
 

 

Verslag algemene ledenvergadering, 2 september 2022 

 

Aanwezig bestuur:  Lennart Boonstra en Linda de Vries 

Afwezig bestuur: Julia Voogt 

Aanwezig leden: Marc Ruijs, Tim Zegveld, Ido Ruijs, Wiebe Hillebrand, Anton Jansen, Harriët 

Goossens, Jimmy Hendriksen, Chris Onderwater, Marleen Noordam, Diëgo 

Beck, Randy Vroegop, Matthijs Kloosterman, Rob Gras, Cees Noordam, William 

Nobbe, Tessa van der Ende, Johan Bouman, Toby Koen, Friso (vader van Elena), 

Lotte Kloosterman, Rutger Strouken, Marieke Gijzel, Annemarie vd Heide (23) 

Afwezig leden: - 

 

1. Opening 

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

 

2. Mededelingen 

Er worden twee punten aan de agenda toegevoegd: de vrijwilligersvergoeding en de doelstelling 

voor het komende seizoen. 

 

3. Verslag algemene ledenvergadering 10 september 2021 

Verslag wordt door de leden goedgekeurd. 

 

4. Terugblik/jaarverslagen 2021-2022 

 Acties als Grote Clubactie en Rabo Clubsupport hebben de kas weer flink kunnen aanvullen 

 Coronamaatregelen hebben ertoe geleid dat er een korte stop heeft moeten plaatsvinden in 

de wintermaanden. Door extra zalen te huren konden we toch zorgen dat teams in de 

gelegenheid werden gebracht om te blijven trainen.  

 Vanuit de evenementencommissie kon het eindtoernooi doorgang vinden, nadat andere 

geplande activiteiten niet door konden gaan 

 Vrijwilligersuitje kon dit seizoen ook weer doorgaan  

 VT2 opleiding aangeboden aan 4 trainers van Monza, om te investeren in hun 

trainerskwaliteiten en daarmee de kwaliteiten van de trainingen aan onze leden. 

 De vereniging krimpt in aantallen sinds de fusie van Mov’Over en GVC in 2009. Lennart laat 

een grafiek zien waarbij deze cijfers gevisualiseerd worden. Lennart geeft aan dat inzetten op 

ledenwerving prioriteit gaat hebben komend seizoen.  

  

5. Resultaten seizoen 2021-2022 

Dit seizoen hebben we een resultaat geboekt van ruim €2000. Dit komt onder andere door de 

stijging in leden dit seizoen, hierdoor is meer contributie geïnd dan in de begroting was 

opgenomen. In zaalhuur hebben we minder gefactureerd gekregen dan begroot was, door 

bijvoorbeeld subsidies vanuit de overheid en De Wielepet zelf door het stilleggen van de 

competitie door coronamaatregelen.  

 

6. Decharge bestuur 

Marc Ruijs en Wiebe Hillebrand hebben als kascommissie de boeken van Monza gecontroleerd en 

goed bevonden.  



 

 

 

7. Aftredende vrijwilligers 

Er zijn dit seizoen diverse vrijwilligers die afstand nemen van hun functie. Ze worden bedankt voor 

hun inzet de afgelopen seizoen(en):  

 Harriët Goossens treedt af als wedstrijdsecretariaat  

 Matthijs Kloosterman treedt af als scheidsrechterscoördinator 

 Marc Ruijs treedt af als vertrouwenscontactpersoon 

 Ilona van der Hout treedt af als vertrouwenscontactpersoon 

 Wiebe Hillebrand treedt af als lid van de kascommissie 

 Marieke Gijzel stopt met de Grote Clubactie 

 

8. Verkiezing bestuurs- en/of commissieleden 

Er zijn diverse vrijwilligers die zich hebben aangemeld voor het invullen van verschillende functies.  

 Matthijs Kloosterman treedt toe als penningmeester 

 Toby Koen treedt toe als wedstrijdsecretariaat 

 Evelien van Buren treedt toe als scheidsrechterscoördinator 

 Jimmy Hendriksen treedt toe als vertrouwenscontactpersoon 

 Marleen Noordam treedt toe als vertrouwenscontactpersoon 

 Johan Bouman treedt toe als lid van de kascommissie 

 Daan Bouman neemt de Grote Clubactie over 

 Diëgo Beck treedt toe als coördinator binding en werving 

 

Er zijn nog diverse openstaande vacatures, met name bij communicatiecommissie, sponsor-

commissie en jeugdevenementen. Er is nog geen vaste trainer voor MC1 gevonden. Mochten 

mensen bereid zijn een van deze functies op te gaan pakken, graag contact opnemen met Linda 

de Vries via linda.devries@vvmonza.nl.  

 

9. Vrijwilligersvergoeding 

Op dit moment is de vrijwilligersvergoeding vastgesteld op de volgende bedragen:  

 Commissie: 100 euro voor complete commissie 

 Trainers: 80 euro 

 Coaches: 40 euro 

 Staff functie: 50 euro 

 

Lennart stelt voor om dit te verhogen met 50%: 

 Commissie: 150 euro voor complete commissie 

 Trainers: 120 euro (bij meerdere trainers op de groep: indien beide altijd aanwezig, beide 

de complete vergoeding, anders vergoeding gedeeld onder het aantal trainers) 

 Coaches: 60 euro (bij alle wedstrijden aanwezig, met uitzondering van belemmering van 

eigen wedstrijd) 

 Staff functie: 100 euro  

 

Meting door tweejaarlijkse evaluatie waarbij het bestuur evalueert met de vrijwilligers, en 

vrijwilligers worden gevraagd de evaluatie bij het bestuur uit te voeren. 
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 Friso: Is het verantwoord om deze verhoging door te voeren? Nu zijn er een 

aantal financiële meevallers, als die meevallers wegvallen, ga je dan geen 

negatieve resultaten halen? 

 Marc: Ik zou voorstellen om het grootste bedrag, van alle bekleedde functies (€ 4700 in plaats 

van € 4000), in de begroting op te nemen, hopende dat je ze opgevuld krijgt. Als dat niet het 

geval is, valt het alleen maar mee in kosten  diverse aanwezige leden stemmen hiermee in.  

 Ido: Er is een onderzoek vanuit de Nevobo waar ook in gepubliceerd is hoeveel trainers 

gemiddeld krijgen binnen volleybalverenigingen in Nederland. Deze is in te lezen om te 

kunnen vergelijken. 

 

De vereniging stemt in met het verhogen van de vrijwilligersvergoeding met 50%. In de begroting 

wordt het maximaal haalbare bedrag opgenomen à € 4700.  

 

10. Begroting seizoen 2022-2023 

Lennart legt de begroting voor komend seizoen voor aan de aanwezige leden. Om in te slinken in 

onze reserves en te investeren in de toekomst van Monza is er dit seizoen meer geld gereserveerd 

voor diverse commissies.  

Op basis van deze begroting komen we op een negatief resultaat van € 7244. Dit resultaat gaat 

uit van alle leden die via automatische incasso gaan betalen (zie punt 11: contributievoorstel 

2022-2023 hieronder).  

 

Johan: Wat is de doelstelling over de reserves die wij als vereniging in de pot willen hebben?  

We willen één boekjaar willen kunnen overbruggen, dus +/- € 35000. 

 

11. Contributievoorstel 2022-2023 

Voor het komende seizoen stelt Lennart voor om met automatische incasso’s te gaan werken 

om contributie te innen. In het voorstel wordt de contributie verhoogd met € 15,00, met de 

kanttekening dat deze verhoging ingehouden wordt bij het gebruik maken van de automatische 

incasso. De contributie komt dan op de volgende bedragen uit: 

 

    Betaling via auto- Betaling via factuur Betaling via factuur 

    matische incasso: vóór 1 december: na 1 december: 

Senioren   € 270   € 285   € 300 

Senioren alleen trainen € 165   € 180   € 195 

Jeugd A en B  € 230   € 245   € 260 

Jeugd C en N6  € 210   € 225   € 240 

Mini’s   € 170   € 185   € 200 

Tweede keer trainen + € 77   

 

Friso: Gaat een automatische incasso in een keer afgeschreven worden of kan dit ook in 

termijnen?  Dat kan ook in termijnen en heeft geen invloed op het totaalbedrag van (in dit 

geval) € 270.  

Jimmy: Komt er vanuit het bestuur dan wel (jaarlijks) een mail om de leden te attenderen op de 

aankomende automatische incasso  Ja, daar gaat het bestuur voor zorgen. 

 



 

 

De leden stemmen in met bovenstaand contributievoorstel.  

 

12. Doelstellingen komend seizoen 

 Opleidingen volleybaltrainers 

 Opzetten technische leerlijn 

 Eigen niveau kunnen durven fluiten 

 Binden en werven 

 

13. Rondvraag 

 Marc: Monza staat voor het komende seizoen niet opgenomen in de lijst van Rabo 

Clubsupport  Daar gaan we achteraan 

 Tjalien: Is Monza aangesloten bij de Westlandpas?  Ja, maar adres staat in verband met 

vestigingsadres op Hoek van Holland. We zullen opnieuw de gemeente hierover contacten.  

 Friso: Fijn dat er wordt ingezet op ledenwerving, maar het klinkt vrij ambitieus om dit door 1 

persoon te laten uitvoeren  de bedoeling is dat de coördinator binding en werving juist ook 

een aansturende functie is die diverse commissies gaat begeleiden in dit stuk. Daarnaast 

kunnen diverse dingen uitbesteed gaan worden (denk aan online reclame).  

 Lotte: Hoe zit het qua onderhoud van de vloer?  dit ligt in beheer van De Wielepet. Monza 

geeft al jaren aan bij De Wielepet dat de vloer vervangen moet worden. Dat is helaas nog 

niet het geval. De vloer is zelfs al officieel afgekeurd.  

o Wiebe: Kunnen we bij De Wielepet aangeven dat we hier al langere tijd tegenaan lopen 

en dat we verwachten dat het wordt aangepast en dat dit anders in de kosten gezien 

moet worden?  Dat is een goed idee, Lennart neemt dit mee in het overleg met De 

Wielepet. 

 Ido: Er zijn vrij veel kleine taken die door het bestuur nu jaarlijks worden opgepakt. Is het een 

idee om dit te bundelen en op papier te zetten en te kijken of hier mensen in losse projecten 

in willen steunen?  Goed idee 

 Johan: Wanneer wordt de VolleyDesk ingevuld? Teamindelingen, wedstrijden etc.?  

Wedstrijden staan er inmiddels in, teamtaken volgen zo spoedig mogelijk. 

 Marc: Ik zou wel graag weer een nieuwsbrief zien per mail, omdat ik niet altijd op de website 

kijk  We hopen dit te kunnen doen wanneer we weer een communicatie-commissie 

hebben. Marc geeft aan niet structureel, maar wel incidenteel hierbij te kunnen helpen. 

 

14. Sluiting 

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

toe. 


