
Notulen Najaars-ALV - 10 oktober 2019 
Volleybalvereniging Van Slag 
Seizoen 2019-2020, donderdag 10 oktober 2019 
Locatie: Boothzaal, Universiteitsbibliotheek, Utrecht Science Park, aanvang 19:00. 
 
Aanwezigen (35):  
 
Bestuur 2019-2020 (6):  
Elisabeth Rümke: voorzitter 
Julia Mulder: secretaris 
Mart Welhuis: penningmeester 
Willem van den Hoogen: vicevoorzitter 
Amalia Nabuurs: teamcoördinator 
Suzanne Woudenberg: activiteitencoördinator 
 
Bestuur 2018-2019 (5): 
Max Renes: voorzitter 
Guido Smeets: secretaris 
Marshall Rad: penningmeester 
Wotte Notenboom: vicevoorzitter 
Jelle Veerman: activiteitencoördinator 
 
Leden aanwezig (35): Elisabeth Rümke, Julia Mulder, Mart Welhuis, Willem van den Hoogen, Amalia 
Nabuurs, Suzanne Woudenberg, Max Renes, Guido Smeets, Marshall Rad, Wotte Notenboom, Jelle 
Veerman, Tinke Posthouwer, Koen van den Helder, Florian Krol, Merle Watzeels, Ellen Breedveld, 
Wouter Ypma, Robin Stuiver, Leanne Sprenger, Rosanne Zandgrond, Bas Donker, Roline Krol, Tristan 
van Heusden, Mirte Stavenga, Sjoerd Houweling, Sietse-Jelle Bijkerk, Bodine van Velzen, Elien Kok, 
Jos Ritmeester, Sterre Kolsteeg, Marenne Massop, Luuk Minnaar, Joep van de Sanden, Kees van de 
Sanden, Inge Rombouts 
 
Machtingen (6):  
Meike Tensen machtigt Marenne Massop 
Anna Hoonakker machtigt Ellen Breedveld 
Dorien Bakker machtigt Wouter Ypma 
Wiebe van Veen machtigt Wotte Notenboom 
Suzanne Clement machtigt Joep van de Sanden 
Emma Dorrestein machtigt Koen van den Helder 
 
Afmeldingen (0):  
Geen afmeldingen. 
  



Pt. Agendapunt Notulen 
1 Opening 

 
Max 

Geopend om 19:01 uur. 
Welkomstwoord door Max. 

2 Vaststellen agenda #1 
 
Max 

Max: Het jaarverslag staat online. Als je hier vragen of 
opmerkingen over hebt, laat het weten aan het 34e of 35e 

bestuur. We gaan de agenda vaststellen tot punt 7. Zijn er vragen 
over de agenda zoals hij staat tot punt 7? Geen vragen. 
 
Agenda is akkoord. 

3 Ingekomen stukken 
 
Julia 

Max geeft het woord aan Julia. 
 
Julia: Er zijn zes machtigingen binnengekomen: 
 
Meike Tensen machtigt Marenne Massop 
Anna Hoonakker machtigt Ellen Breedveld 
Dorien Bakker machtigt Wouter Ypma 
Wiebe van Veen machtigt Wotte Notenboom 
Suzanne Clement machtigt Joep van de Sanden 
Emma Dorrestein machtigt Koen van den Helder 
 
Voor de rest zijn er geen ingekomen stukken. 

4 Instellen stembureau 
 
Max 

Max: Waar zouden we zijn zonder ze? Het stembureau voor 
vanavond zal bestaan uit Koen van den Helder en Ellen 
Breedveld. Zijn hier vragen of opmerkingen over? Het 
stembureau is ingesteld. 

5 Goedkeuring notulen 
Voorjaars-ALV 
 
Max 

Max: Zijn er opmerkingen of vragen over de notulen van de 
Voorjaars-ALV? 
Sietse-Jelle: Op pagina 4 staat dat blessurepreventie misschien in 
het wedstrijdreglement zou komen. Staat dit nu in het 
wedstrijdreglement?  
Elisabeth: Nee. 
Sietse-Jelle: Er staat in de notulen dat dat zou gebeuren. 
Max: We hebben dit aan het 35e bestuur laten weten. 
 
Sietse-Jelle: De deadline reminder voor de beschikbaarheid van 
de trainingen. Is hier iets mee gedaan? Dit gaat over het opgeven 
voor en vullen van de trainingen. 
Willem: Ik kom hier later op terug.  
 
Sietse-Jelle: Pagina 7, gaat over alumni 4 of 5 weken van tevoren 
meenemen in de jaarplanning, zag dit nu nog niet in de 
jaarplanning staan. 
Ellen: Jawel, dit staat in de jaarplanning en ook samen met de 
lustrumactiviteiten. 
Sietse-Jelle: Top. 
Sietse-Jelle: Ik heb een vraag voor de LustrumCie. Er staat in de 
notulen dat we merchandise bij Sportal gaan doen. Wordt dit 
geen chaos? 
Luuk: De merchandise is in principe samen met Sportal. 
Communicatie gaat zoals het altijd gaat met Sportal: soms goed, 



soms niet goed. Merchandise is rond en deze week is de 
webshop ingericht. Eind deze week/begin volgende week volgt 
de eerste inventarisatie voor alle leden.  
 
Sietse-Jelle: We zouden misgelopen subsidies niet inbegroten, 
volgens mij staat dat nu wel weer in de begroting.  
Mart: Kom ik bij de begroting op terug. 
Sietse-Jelle: De rest van mijn opmerkingen komen bij de 
begroting. 
 
Sterre: Een vraag over de agenda, waar is de balans? De balans 
zie ik niet bij de stukken zitten en staat ook niet op de website. 
Julia: Staat op de website bij documenten. 
Sterre: Maar die wordt wel nog besproken? 
Marshall: Ja, die bespreek ik bij de afrekening. 
Sterre: Ah, oké, prima.  
 
Ellen: Over de notulen, de wijzigingen van het 
wedstrijdreglement zouden online gezet worden.  
Elisabeth: Die heb ik er 10 september op gezet. Oh nee, je hebt 
het over de wijzigingen.  
Ellen: Daarnaast mis ik ook het stuiteren in het veld met service 
gedeelte, naast blessurepreventie. 
Elisabeth: Gaan we iets mee doen, dankjewel.  
 
Ellen: Er zou een nieuwe merchandise pasavond komen bij Van 
Gras, maar die is er niet geweest. Hebben we nu al zicht op wat 
er gaat gebeuren? 
Willem: Sportal kon dat net niet halen, dat komt waarschijnlijk 
volgende week. 
Luuk: Klopt, onder voorbehoud volgende week. 
Wotte: Wanneer is daar duidelijkheid over en kunnen we dat zo 
snel mogelijk communiceren? 
Luuk: Zodra het duidelijk is communiceren we het. 
 
Max: Andere mensen nog opmerkingen of vragen?  
 
Notulen Voorjaars-ALV 2019 goedgekeurd. 

6 Afrekening 2018-2019 
 
Marshall 

Max geeft het woord aan Marshall. 
 
Inkomsten 
Marshall: Als het niet te begrijpen is dan hoor ik het graag. De 
contributie is meer dan we hebben begroot. We hadden 5 leden 
meer dan verwacht.  
Cash subsidie is lager dan verwacht, doordat minder mensen een 
SSV registratie hebben bij Olympos. 
Trainingssubsidie is gegaan zoals gepland.  
Merchandise is niet echt een inkomstenpost, bij de uitgaven ga ik 
dit verder bespreken.  



Misgelopen subsidies, je krijgt een boete aan het begin van het 
jaar als je geen Olympas SSV registratie hebt. Mensen moeten 
€2,75 betalen per boete. De rente is in Joep’s jaar verzameld en 
in Marshall’s jaar uitbetaald. 
 
Joep komt binnen om 19:13. 
 
Ellen: Kan je het verschil uitleggen, misschien mis ik het, dat het 
verschil van de cash subsidie niet hetzelfde is aan de misgelopen 
subsidies. 
Marshall: Goede vraag. Aan het begin van het jaar krijgen we een 
vast en een variabel bedrag. Het variabele bedrag is per peiling, 
vast aantal leden met registratie, vanaf het aantal van 250 leden. 
We missen ook het vaste bedrag als veel mensen geen registratie 
hebben, daarom is dit toegevoegd. Als je geen registratie hebt, 
ben je akkoord gegaan met het bedrag.  
 
Mirte: Je hebt het over €2,75 wat wordt misgelopen per lid. Dit is 
per peilmoment toch? En dus €5,50 per jaar? 
Marshall: Dit klopt, is €5.50 per jaar. 
 
Sterre: Ik vroeg het me af, is dit een hoog bedrag of is dit 
normaal? 
Marshall: Dit was hetzelfde vorig jaar per peiling. Joep kan dit 
bevestigen. Je schiet een beetje over omdat wat we missen iets 
meer is dan dat we geïncasseerd hebben. Dat is maar 50 cent, 
dat is erg weinig waardoor mensen het niet doen. 
Sterre: Maar is het dus wel vergelijkbaar met afgelopen jaren? 
Marshall Ja, we hebben het erover gehad om het te verlagen, 
maar het is hetzelfde als wat het vorig jaar was. Is dit een 
antwoord op je vraag? 
 
Sietse-Jelle: Handig om een keer op ALV te melden hoeveel 
mensen er nu sowieso in de 20-regeling zitten, zoveel moeten die 
boete sowieso betalen.  
Marshall: Eigenlijk is dit wel zo, eerste peiling 313 en tweede 
peiling 331. 
Sietse-Jelle: Nu lijkt het alsof 90 man geen registratie heeft. Want 
er zijn een aantal mensen die natuurlijk al hierin zitten van die 90 
man. 
Marshall: Ja, dat klopt. Het volgende bestuur weet al hoeveel 
mensen volgend jaar geen registratie hebben. 
 

Sponsoring 
Marshall: DressMe is gegaan zoals gepland, conform de 
afrekening. 
FysioDomstad is ook zoals gepland.  
Sportal is niet gegaan zoals gepland en daar zijn wij nog steeds 
mee bezig. Sportal is minder dan begroot, wij geloven dat wij 
recht op meer provisie hebben en zijn momenteel in gesprek met 



Sportal om te achterhalen wat er fout is gegaan. Dit bedrag is 
gebaseerd op €150,00 vast en €92,12 provisie 
 
Wotte: Korte update omtrent Sportal. In eerste instantie is er een 
klein foutje gemaakt in begroting aan het begin van het jaar. In 
het contract staat een paar keer een bijdrage genoemd, dit is 
alleen aan het begin van het jaar aan het 33e gestort (€150,00). 
Dit hebben we er weer bijgebracht, we dachten dat dit per 
contractjaar uitgekeerd zou worden, maar dat is niet gebeurd. 
Daarnaast krijgen we commissie per artikel, dit is lager dan 
eigenlijk werd aangegeven. Frank (de eigenaar van Sportal) zou 
nadenken over een lijst met producten waarover we commissie 
zouden krijgen, hij dacht dat dit rond €10.000,00 zou zijn. Dat 
bedrag komt niet overeen met hoeveelheid commissie die we 
hebben gekregen, sommige kleding is er niet bij gerekend dus 
het klopt niet. Waarschijnlijk heeft hij wat weggehaald en 
daarom is het €244,00. We wachten nog op de lijst maar het gaat 
op z’n Sportals, zoals Luuk al zei. We zijn hier op aan het wachten 
om te kijken of hier wat van klopt. Het was toen €6.000,00 en we 
hebben begroot op €10.000,00. Het bedrag is nu gebaseerd op 
€4.000,00. 
Sietse-Jelle: €10.000,00? 
Marshall: Het was €6.000,00 en begroot op €10.000,00. 
Wotte: Ja, eerst €6.000,00 en toen kwam er gedurende het jaar 
nog wat bij, dan zou het €10.000,00 zijn. 
Marshall: Dit is dus gebaseerd op €4.000,00. 
 
Sterre: Dus die €157,00 hopen we nog te krijgen? 
Wotte: Het bedrag gaat lager uitvallen dan verwacht. De 
commissie gaat er waarschijnlijk niet meer bijkomen, maar ik kan 
er nog geen uitspraken over doen.  
Sietse-Jelle: Maar het zou dus nog €500,00 worden? 
Wotte: Ja, daarom wilden we een echt contract, daarin staat dat 
je eenmalig een sponsorbedrag van €100,00 krijgt en nog een 
bedrag van €150,00 dit hebben we er wel bijgezegd, maar 
blijkbaar kreeg alleen 33 dit. 
Sterre: Maar dat staat dus ook niet in contract of het eenmalig 
was of jaarlijks?  
Wotte: Het contract is gewoon heel vaag, daarom moet er een 
goed contract komen. 
Koen: Het woord contract moet je weglaten. Het is eerder een 
kruistabel waarin 4 vakjes zijn aangekruist. Het is niet 
rechtsgeldig.  
Max: Het is afwachten of we de commissie nog gaan ontvangen 
en of we dat geld nog krijgen. Het is onwaarschijnlijk dat we het 
nog krijgen. 
 
Joep: Ik snap niet zo goed welk gedeelte commissie is van dit 
bedrag en welk bedrag basis? 
Max: Er is geen basis. 
Wotte: Dat is niet helemaal waar. 



Max: Er is een kleine bonus soms, maar voornamelijk commissie. 
Joep: Wat is het percentage commissie dan? 
Max: Per euro? 
Marshall: Er is een tabel waarin de percentages provisie verwerkt 
staan, deze zijn afhankelijk van de hoeveelheid omzet. We 
hebben bij Sportal aangekaart wat er gebeurd is, dit is wat we 
gekregen hebben. Er is nog geen factuur opgestuurd.  
Max: Dit is het overgemaakte bedrag. 
Sietse-Jelle: Gek dat er nog geen factuur is opgestuurd maar er 
wel betaald is.  
Marshall: We zijn ook in bezwaar gegaan want het klopt niet. 
Sterre: Ik hoor net 1% dus dit is 1% commissie. Dat kan ik me niet 
voorstellen.  
Max: Het is niet alleen commissie, ook bonus.  
 
Marshall: In verband met het maximaal aantal plekken bij het 
Hart van Utrecht hebben wij iets minder binnengehaald dan 
verwacht. Dit komt doordat er bij het tweede toernooi niet 
genoeg capaciteit was. Dit bedrag is gebaseerd op €100,00 vast 
en €141,00 op basis van 141 leden van de twee pooltoernooien. 
Sponsorkliks is minder, maar wel met een grotere input dan vorig 
jaar. Deze groei ook aan Mart doorgegeven voor volgend jaar.  
Domkop conform het contract.  
Sponsoring overig staat in de toelichting. Bestaat uit 7 banners 
(€100,00 per banner) op de site, €30,00 Sportraad en 1 UU- trui.  
 
Reserveringen 
Vrijgevallen voor camera, stond op de balans. 
 
Sietse-Jelle: Was er precies €399,00 gereserveerd voor de 
camera? 
Marshall: Nee, €450,00. De rest staat nog op de balans. 
 
Kees komt binnen om 19:24 
 
Uitgaven 

Algemeen 
Marshall: Dit bedrag bestaat uit €40,00 boete in verband met 
een eenmalige fout in ons incassosysteem waardoor een 
incassobatch geweigerd werd. Deze fout is inmiddels opgelost en 
er is een permanente oplossing gemaakt waardoor dit in de 
toekomst niet meer voor kan komen. Verder waren er €318.39 
algemene kosten.  
 
De contributie van de sportraad is afgeschaft door teveel winst.  
De contributie van het U-fonds is zoals begroot.  
De bestuurskleding is conform de begroting, dankjewel hiervoor. 
De website hosting is goedkoper uitgevallen, hiervoor hebben we 
een factuur in maart ontvangen. Hij stuurt de factuur de ene keer 
met korting en de andere keer niet. Goed voor ons dat het 



goedkoper is. Dit bedrag bestaat uit domeinkosten ( €22,47), 
kosten voor de mailserver (€36,75) en hostingkosten (€35,20 
voor 11 maanden, vorig jaar is er een extra maand vooruit 
betaald). 
De administratieve kosten bedragen €150,00. Wij hadden 
afgelopen jaar meer bedankjes kosten dan verwacht (€70,42), 
maar geen printkosten omdat wij bij Olympos gratis mochten 
printen. Verder bestaat dit bedrag uit kantoorartikelen (€29,60), 
kaartjes voor geblesseerde leden (€29,46), BrownieBrainstorm 
(€7,21), HENQ prijs (€10,00) en de boompjes voor boompjes 
actie (€8,00). 
De ALV kosten bedragen €35,00. Dit is, conform de begroting, 
ongeveer €10,00 per ALV plus €5,00 voor de extra ALV.  
Het besturenuitje was in Almere, conform de begroting. 
Conscribo heeft twee nieuwe pakketten. Het tarief is veranderd 
naar €9,95 per maand excl. BTW (Conscribo Lite) t.o.v. de initiële 
€8,95. Wij krijgen €2,99 korting via de Sportraad, dus per jaar 
betalen wij: 12 x (€9,95 – €2,99) x 121% = €101,10 (€8,425 per 
maand incl. BTW).  
De introavond is conform de begroting, €9.00 aan taart voor de 
winnaars.  
Vragen over algemene kosten? Geen vragen. 
 
Materiaaluitgaven 
Marshall: We hebben een camera gekocht voor €399,00 euro. 
Naar aanleiding van de HALV feedback hebben wij in overleg met 
de RvA en de RedaCie een nieuwe camera gekocht t.v.w. €399,00 
euro (NIKON D3400 + AD-P 18-55 VR lens). 

Sterre: Ik heb een vraag over die reservering en ook gelijk over de 
camera. Ik heb nu op de huidige balans van jou zien staan dat er 
nog €51,00 euro over is, maar als ik zie hoeveel jullie wilden 
reserveren voor de camera kom ik op €300,00 euro reservering 
uit. Op de definitieve balans van het boekjaar van Joep zie ik dat 
niet. 
Marshall: Er is inderdaad €51,00 euro over. Er zat een fout in de 
afrekening van Joep, want Inge had het jaar ervoor ook al geld 
gereserveerd. Bij Joep staat €150,00 euro in zijn afrekening, maar 
had €30,00 moeten zijn. Wij hebben er nog €150,00 bij 
gereserveerd waardoor het €450,00 wordt. 
 
Ellen: Vraag over die camera, er is tijdens de vorige ALV 
gesproken over een waterdichte tas. Is hier naar gekeken? 
Guido: Er is geen goede geschikte voor, voor bescherming tegen 
water is dat er niet. Zou al snel duizend euro kosten. 
Ellen: Een gewone tas is er? 
Guido: Ja. 
Marshall: Een waterdichte tas kost best veel geld. 
 
Volleyballen: Wij hebben twaalf Gala Pro-line 5171S10 (huidige 
prijs op Bol.com €47.95) gekocht voor €34,95 per stuk. 



We hebben dus ingekocht voor €420,00 euro, iets duurder dan 
begroot, maar wel met grote korting. 
 
Tinke: Wat is er met de oude camera gebeurd?  
Guido: Die is er nog, de lens doet het niet. 
Tinke: Kunnen we die ook nog gebruiken? 
Guido: Ik weet niet of de lens op de nieuwe camera past. 
 
Sietse-Jelle: Kun je de microfoon recht houden?  
Marshall: Zo?  
Sietse-Jelle: In een hoek van 90 graden. 
 
Marshall: Diversen: Dit bedrag bestaat uit €22,99 voor het 
pinapparaat (huidige prijs €39,-), €48,83 voor de pedelstaf en het 
gastenboek, €10,00 voor kerstmutsen, €17,30 voor de nieuwe 
commissiekas en €6,20 voor een munten telbak en €3,45 
verzendkosten, €2,09 voor een stekkerdoos, €34,69 voor 
loopladders, en €10,36 voor haken voor de vlag. Uiteindelijk is dit 
iets goedkoper, ondanks dat het niet is gelukt om de kast te 
verbouwen. Zijn er over het materiaal verder nog vragen?  
 
Activiteiten en commissies 
Marshall: Uitweek is goedkoper uitgevallen dan gepland. Dit 
komt doordat een groot gedeelte van de uitgaven naar flyers 
printen gaat. Het huidige bestuur heeft dit niet gedaan.  
De SjaarsCie is goed gegaan. De kosten per activiteit waren 
€6,83, €24,14 en €61,73. 
FeCo: Tijdens het gala is toch winst gedraaid. De intentie was om 
dit bij het laatste feest recht te trekken middels een gratis fust 
bier, maar alsnog hebben wij niet genoeg verlies gedraaid.  
 
Marshall: Vroeger moest je contant betalen voor munten. Dan 
had je bijvoorbeeld €20,00 euro cash voor op het feest en daarna 
ging je naar huis. Tegenwoordig kan je met pin betalen en blijft 
dit doorgaan. Hierdoor is bij FeCo en Van Gras de inkomsten 
hoger uitgevallen dan uitgaven. Mart zal dit verder uitzoeken. 
AcCie: Een aantal activiteiten zoals cycling dinner zijn goedkoper 
uitvallen dan gepland. Er is gekeken of het volgend jaar herzien 
moet worden.  
De ToCo is okay gegaan. De kosten waren ongeveer €50,00 per 
toernooi. Zoals gepland hebben wij de ticketprijs van het glow in 
the dark toernooi omhoog gegooid en het toernooi alsnog 
volgeboekt. 
LiftCie: Deze activiteit is goedkoper uitgevallen dan verwacht 
i.v.m.de lagere benzinekosten in Duitsland. 
WeekendCie: Deze activiteit is goedkoper uitgevallen dan 
verwacht. De locatie van het weekendje weg was goedkoper 
t.o.z. voorgaande jaren. Verder is er minder bier gedronken dan 
verwacht. Normaal gesproken betaal je voor de locatie een vast 
bedrag. Dit keer ging het per persoon. Er waren ongeveer 65 man 
en dat is minder dan verwacht. 



Van Gras: de inkomsten van de muntverkoop waren hoger dan 
de uitgaven. 
De RedaCie heeft goed gemikt, en is conform de begroting. 
IntroCie: Deze kosten zijn gemaakt tijdens het introweekend van 
2018. 
Alumniborrel: hier is ook ongeveer €50,00 uitgegeven. Deze zijn 
besteed aan het eerste biertje voor alle alumni. 
Ballstars: €16,00 winst dus dat moet niet tussen haakjes staan. 
De Valentijnactie heeft geld gekost dus dat moet wel tussen 
haakjes zijn.  
 
Sietse-Jelle: Over het algemeen hebben de commissies winst 
gedraaid. Er zijn best wat commissies die winst hebben gedraaid 
en tegen het einde van het jaar ga je dat wel een beetje zien 
denk ik? We waren bijvoorbeeld een wedstrijd aan het spelen bij 
Van Gras en konden daarna geen bier meer drinken, omdat er 
geen fust meer aangesloten werd.  
Jelle: Mag ik er op reageren? De vergunning stond tot 17:00, 
laatste fust was er uit om 17:15. We snappen dat het kut is dat je 
tot dan wedstrijden hebt, maar het was niet anders mogelijk.  
Sietse-Jelle: Het is handig voor komende keer om te 
communiceren tot hoe laat er getapt wordt, ik was in de 
veronderstelling dat dit tot 18:00 was. Over het algemeen 
eindigen de commissies met een overschot, zonde dat je het in 
de plus laat. Gooi er geld tegenaan aan het einde van het jaar, 
zodat je €300,00 euro in de min staat aan het einde van het jaar. 
 
Marshall: Wil je dan dat omdat de ene winst draait de ander 
verlies laten draaien?We hebben besloten om dat niet te doen, 
iedere commissie doet dit op zn eigen manier. Anders ben je veel 
te veel bezig om dit recht te trekken bij iedere commissie. Ik ben 
bijvoorbeeld het hele jaar met AcCie bezig geweest, je weet wat 
je nodig hebt en houd daar rekening mee. Maar zelfs op de 
laatste activiteit hebben we nog geld uitgeven aan borrelhapjes. 
Sietse-Jelle: In principe hoor je geen winst te maken bij een 
vereniging.  
Marshall: Het is belangrijk om op de activiteit zelf een live 
afrekening te maken. Dit heb ik met Mart besproken. Zo kan je 
zien dat je nog €200,00 euro over hebt waardoor je bijvoorbeeld 
een fust extra kan aanbieden.  
Joep: Ja, en bij Van Gras heb je ook een garantie subsidie van 
€300,00 euro en die krijg je nu ook niet. Dus je moet verlies 
draaien. 
Marshall: Die krijg je niet als je verlies draait. 
Mirte: Daarom moet je juist verlies draaien bij Van Gras. 
Joep: Op het moment dat je verlies draait, krijg je de garantie 
subsidie uitgekeerd van het U-Fonds. 
Sterre: Weet je dit al van tevoren? Is het duurder om een 
tapvergunning voor een hele dag aan te vragen? 
Marshall: Dat kost hetzelfde volgens mij. 
Ellen: Dat beoordelen ze per activiteit.  



Sterre: Dat moeten we nagaan bij andere verenigingen. Bij 
andere verenigingen kwamen ze erachter dat ze nog 4 uur 
mochten tappen. En ik vind het dan jammer voor de mensen die 
dan de finale spelen en geen bier meer kunnen krijgen.  
 
Max: Goed punt, dat is zeker de moeite waard voor Van Gras 
voor volgend jaar. Maar zullen we het iets meer in het algemeen 
over begroting hebben? 
Sietse-Jelle: Live de begroting updaten, dat vind ik een super 
goed idee. Maar bij jezelf wil je dat niet doen want dat is teveel 
werk? Waarom doe je dat niet? 
Marshall: Nee, klopt. Bij een specifieke activiteit zou je om 15:00 
even kijken wat de balans is en daarop handelen om meer uit te 
geven. 
Sietse-Jelle: Dat kun je bij je eigen begroting dan toch ook doen? 
Je hebt een heel jaar.  
Marshall: Wij hebben besloten om niet tussen commissies geld te 
schuiven en jij hebt het nu over één specifieke activiteit. Ik snap 
wat je bedoelt, maar in het begin van het jaar is de begroting zo 
ingestemd. Beetje oneerlijk tegenover je eigen begroting. 
Sietse-Jelle: Oké, maar nu heb je dan €250,00 euro winst 
gedraaid terwijl je had gezegd dat je dat niet gaat doen. Dat klopt 
toch ook niet? 
Max: Potjes geld schuiven naar andere commissies kan ook niet 
altijd. Je wil niet dat winst van een grote activiteit naar een kleine 
activiteit gaat. 
Sterre: Het gaat nu over een bedrag van WeekendCie naar Van 
Gras. Op Van Gras komen ook veel (oud)leden en daar wordt het 
dan verspreid onder de leden.  
Max: Er zijn een paar opties waarmee je dat kan doen maar je 
kunt dat niet onbeperkt doen. Je kan niet zomaar €1000,00 euro 
ergens ingooien. En we hebben het proberen in te dammen met 
bijvoorbeeld €1000,00 euro in het lustrum te stoppen wat bij alle 
leden terecht komt.  
Terugkomend, we hebben de winst beperkt door geld in lustrum 
te stoppen, daardoor kan je het indammen. Het is niet 
rechtvaardig om dit overal zomaar in te stoppen. 
 
Mirte: Dus eigenlijk zou het er dan op neer komen dat de 
bijdrage van €520,00 euro te hoog leek. Met uitzondering van 
het jaar ervoor, want er was door een foutje verlies gemaakt. En 
nu de andere kant op van laatste paar jaar ALV. Het pakt nu uit 
dat het in de plus valt, maar jullie hebben je wel aan de besluiten 
op de laatste paar ALV’s gehouden.  
 
Marshall: Dank je wel Mirte. Er zijn wel vier redenen die ik 
bedacht heb waardoor er winst gedraaid is. De financiële 
achtergrond die ik heb heeft ervoor gezorgd dat ik liever winst 
dan verlies draai. Ik heb begroot op bestuursbijdrage maar 
penningmeesters hebben dit anders begrepen en hebben toch 
minder hierop begroot. Ten tweede was er geen post onvoorzien 



voor commissies, penningmeesters van commissie hadden geen 
buffer, dus dachten ‘als ik maar geen verlies draai’. Hierdoor zijn 
ze zuiniger geweest. Ten derde heb ik de inkomsten niet live 
bekeken. Als laatste komen er volgend jaar 50 nieuwe leden bij, 
dus is het juist fijn als het kapitaal van de vereniging iets groeit.  
 
Borrel 
Nieuwjaarsborrel (€301,47). Deze borrel is duurder uitgevallen 
omdat er een foutje werd gemaakt en er geen rekening werd 
gehouden met de BTW tijdens de bestelling van de drank. · 
Sinterklaas: (€82,39). Voor dit bedrag hebben we voor ieder 
team wat pepernoten en een chocoladeletter gekocht. · 
Eindejaarsborrel (€209,16). Met deze bijdrage hebben wij voor 
42 flessen zomerse cava gezorgd voor onze laatste speelavond.  
 
Koen: In dit geval goed, gezien het commentaar van net.  
Sietse-Jelle: Voor Mart een tip: Dit zou ik typisch iets vinden waar 
je iets geld bij kan doen voor alle leden dan letterlijk.  
Sietse-Jelle: Als je in de plus uitkomt op je begroting is de 
eindejaarsborrel perfect. 
Joep: Dan gaat het terug naar letterlijk alle leden 
 
Marshall: Ben ik het mee eens.  
Constitutieborrel (€300,00). Conform begroting, geen 
bijzonderheden.  
Marshall: Bij de CoBo: om Joep te quoten: was gezellig 
 
Inge komt binnen om 19:46. 
 
Bedankjes 
Marshall: De trainers moeten apart, want dat moet voor de 
subsidie. Deze bedragen zijn naar het vrijwilligersuitje gegaan. 
Het is iets minder duur geworden dan verwacht maar volgens 
onze evaluatie hebben wij voor een leuke dag gezorgd en was 
het niet nodig geweest om nog meer geld uit te geven.  
Shirts commissies: Alleen AcCie heeft niet het gehele bedrag 
gebruikt, omdat ze shirts via andere sponsor hadden gekocht en 
dat kan niet voor de €16,00 euro pp subsidie gebruikt worden. 
AcCie heeft €11,00 euro uitgegeven aan shirts bij de juiste 
sponsor en heeft alleen dat vergoed gekregen. 
 
Koen: Ik snap het eventjes niet.  
Mirte: Ja, ze hebben niet alles uitgegeven per persoon.  
Koen: Nee, oké. 
 
Marshall: Merchandise: In verband met een fout in de facturatie 
van Sportal zijn de kosten iets minder dan de inkomsten.  
Ellen: Hoe kun je winst maken op je merchandise?  
Marshall: Hebben in de kast nog veel liggen. Voornamelijk veel 
sokken. Ook is er winst gemaakt, omdat je te maken hebt met 
het afronden van een bedrag die leden betaalden.  



 
Sietse-Jelle: Nog 1x over die shirtjes? Ze hebben bij DressMe 
shirtjes gekocht die niet vergoed zijn? 
Marshall: Het logo van Utrecht Promotions kunnen we niet 
vergoeden door het contract met Sportal. 
Joep: Maar dat was een invultabel toch?  
Marshall: Ja. 
Roline: We hebben wel toch dat geld gekregen maar ze waren 
gewoon goedkoper dan die €16,00. 
Sietse-Jelle: Ah ik dacht dat je nog extra dingen had gekocht en 
niet had gekregen. 
Roline: Nee. 
 
Afschrijvingen 
Marshall: Afschrijvingen (€210,33) zijn conform de begroting, 
geen bijzonderheden.  
Reservering Lustrum 2019-2020 (€1200,00.) Wij hebben een 
aanvraag van de LustrumCie ontvangen voor een 
bestuursbijdrage van €1.500,00 (€1.100,00 voor het Gala en 
€400,00 voor de benefietwedstrijd zaalhuur). Wij hebben in 
overleg met de RvA besloten om het verschil tussen de 
reservering van €600,00 en het gevraagde bedrag te vullen 
vanuit onze begroting.  
Reservering camera: Conform de begroting, geen 
bijzonderheden. 
Reservering partytent: Conform de begroting, geen 
bijzonderheden. 
Onvoorziene kosten (€392,55: In overleg met de KasCo en de RvA 
hebben wij besloten om te zorgen dat wij als vereniging een 
reservering voor onvoorziene kosten gaan bewaren en sparen 
om te zorgen dat de kosten per jaar minder worden. Dit bedrag 
plus wat al op de balans stond zorgt dat wij een totale 
reservering voor onvoorziene kosten van €903,68 hebben (zie 
balans)). €903,68 is wat wij initieel hebben begroot voor 
onvoorziene kosten dit jaar. 
 
Sietse-Jelle: Uhm, voor de reservering van het lustrum is ineens 
een bedrag van €900,00 euro, vind ik wel leuk. Wordt nu wel 
gezegd ‘gaat nu naar het gala en gaat daarheen’. Is dat handig?  
Max: Lang overlegproces aan vooraf gegaan, over en weer 
gekletst etcetera. 
Sietse-Jelle: Als je een €1000,00 euro bedrag gaat geven aan een 
commissie is het wel goed deze terug te koppelen naar de leden. 
Een andere commissie kan ook met een plan komen en dit geld 
zo willen uitgeven. 
Max: Op de HALV ook al aangekaart door extra geld. Dus het was 
al eerder naar leden gecommuniceerd. 
Sietse-Jelle: Leden wisten toen nog niet wat het programma 
werd, dit instemmen dan staat het er definitief. 
Marshall: Ik kijk de LustrumCie hiervoor aan. 



Sterre: De reden dat we €900,00 euro extra hebben gevraagd 
komt doordat we 2 jaar geleden hebben besloten om steeds 
€300,00 euro per jaar te gaan reserveren. Zo komen we ook aan 
hetzelfde bedrag als voor het lustrum van volgende keer met een 
bedrag van €1500,00 euro. Voor een lustrumgala wil je een 
leukere locatie en speciaal maken en dat is gewoon wat duurder 
en ja dat is ook de reden dat er precies €900,00 euro is gevraagd.  
Merle: Ja, het is ook zo dat het nu bij het gala is toegespitst, 
vonden we er bij horen en willen we graag mooi maken. Maar 
andere activiteiten moeten ook kunnen blijven staan hiernaast 
en daar is ook geld voor nodig. 
Mirte: Het enige is, ik heb ook ooit gala georganiseerd en dan is 
€900,00 euro alsnog een soort van grapje. Dat verdwijnt in een 
grote soep van kosten zegmaar. Die €900,00 euro kun je dan zo 
over de balk smijten terwijl de leden dan €1,00 of €2,00 euro 
minder voor een kaartje betalen. Het moet wel over nagedacht 
worden waaraan alles wordt uitgegeven.  
Sterre: Er zijn specifiek twee dingen waar we het aan uit willen 
geven. Iets extra’s op gala, kaartje is voor de drank en de locatie 
is duur en je wil een leuke DJ. We willen het gala net wat 
specialer maken.  
 
Ellen: Het spijt me dat ik terug kom op merchandise. Je zegt er 
liggen nog dingen in de kast, dat betekent dat het toch andersom 
moet zijn? Meer uitgaven dan inkomsten? 
Willem: Ja. 
 
Balans 
Sterre: Ik heb nog een vraag over die kas? Ik vind het heel veel 
geld om op een plek te hebben. Hoe is dat zover gekomen? Hoe 
heb je dat niet eerder gestort?  
Marshall: Dit jaar voor eerste keer kascontrole met KasCo 
kaslogboeken uitgevoerd en dat gaan we vanaf nu doen. Ik heb 
het tijdens de overdracht met Mart besproken wat handiger kan 
met storten. Helaas kost storten geld en heb ik ervoor gekozen 
om weinig te storten omdat het veilig lag bij een kluis op werk. 
Maar het had inderdaad niet zover moeten komen. 
Sterre: Dan vraag ik me alsnog af: ja, het kost geld maar het is erg 
veel geld in de kas?  
Marshall: Eens.  
Sjoerd: Voor een vereniging mag je vier keer per kalenderjaar 
gratis storten toch? 
Marshall: Het kost een percentage van het bedrag. 
Sterre: Voor €5 euro vind ik dat weinig kosten om €5000,00 euro 
ergens thuis te hebben.  
Koen: Plus voor pinnen betaal je ook provisie. Mogen we hier ook 
makkelijk over doen.  
Marshall: Klopt, we hadden veel te veel cash. Het is inmiddels 
gestort. 



Sietse-Jelle: Kunnen wij daar iets over afspreken of bedenken? Ik 
zou vooral zeggen noem een bedrag Mart van ik laat het niet 
hoger oplopen dan. Want als het weg is is het weg.  
Marshall: Ja. 
Sterre: Ik vind het heel bijzonder dat het zo gebeurd is. Bij een 
bepaald bedrag moet toch een belletje gaan rinkelen. 
Marshall: Als het bij mij thuis zou zijn zou ik ook bang zijn, ik had 
safe deposit in Amsterdam. Ben het wel met je eens, maar het 
teveel geld is al gestort. 
Joep: Hoe vaak heb je dan gestort dit jaar?  
Marshall: Ik heb niet gestort, Mart heeft gestort. 
Joep: Je hebt dus dit jaar nul keer gestort dan?  
Marshall: Ik heb nul keer gestort, goed om hiervoor een beleid te 
bedenken. Over paar jaar van kas over naar compleet digitaal 
misschien door de pin mogelijkheden. 
 
Feco: €15,00 euro is nog niet betaald. Dit gaat ook over het 
desbetreffende lid.  
Tinke: Maar het gaat toch om één lid die niet betaald heeft?  
Koen: Daar heb je toch incassobureaus voor? Genoeg is genoeg 
eh. 
Marshall: Inderdaad, incassobureau kan je aanspreken, maar we 
willen extra kosten voor het lid voorkomen.  
 
Stemmen op afrekening 2018-2019 
Voor: 40 
Tegen: 0 
Blanco: 1 
 
Afrekening 2018-2019 is goedgekeurd bij volgende hamerslag 
indien geen bezwaar 

7 Bestuurswissel 
 
Max 
Elisabeth 

Max: We gaan zo van bestuur wisselen, voorgaande besturen en 
KasCo nogmaals bedanken. We gaan er gezien de tijd geen lang 
verhaal van maken. Ook gaan we de andere leden van 34 
bedankt, ondanks de moeilijke start.  
 
Max:  
Bij de volgende hamerslag, indien geen bezwaar, dechargeer ik 
Jelle Veerman als activiteitencoördinator  van 
Volleybalvereniging Van Slag. 
Bij de volgende hamerslag, indien geen bezwaar, dechargeer ik 
Miriam Osinga  als teamcoördinator van Volleybalvereniging Van 
Slag. 
Bij de volgende hamerslag, indien geen bezwaar, dechargeer ik 
Wotte Notenboom als vicevoorzitter van Volleybalvereniging Van 
Slag. 
Bij de volgende hamerslag, indien geen bezwaar, dechargeer ik 
Marshall Rad als penningmeester van Volleybalvereniging Van 
Slag. 
Bij de volgende hamerslag, indien geen bezwaar, dechargeer ik 
Guido Smeets als secretaris van Volleybalvereniging Van Slag. 



 
Max: Bij de volgende hamerslag, indien geen bezwaar, installeer 
ik Elisabeth Rümke als volleybal, uh, voorzitter van 
Volleybalvereniging Van Slag van het jaar 2019-2020… 
Elisabeth: … en bij de volgende hamerslag, indien geen bezwaar, 
dechargeer ik Max Renes als voorzitter van volleybalvereniging 
Van Slag van het jaar 2018-2019. 
 
Elisabeth:  
Bij de volgende hamerslag, indien geen bezwaar, installeer ik 
Julia Mulder als secretaris van Volleybalvereniging Van Slag van 
het jaar 2019-2020.  
Bij de volgende hamerslag, indien geen bezwaar, installeer ik 
Mart Welhuis als penningmeester van Volleybalvereniging Van 
Slag voor het jaar 2019-2020. 
Bij de volgende hamerslag, indien geen bezwaar, installeer ik 
Willem van den Hoogen als vicevoorzitter van 
Volleybalvereniging Van Slag voor het jaar 2019-2020. 
Bij de volgende hamerslag, indien geen bezwaar, installeer ik 
Amalia Nabuurs als teamcoördinator van Volleybalvereniging Van 
Slag voor het jaar 2019-2020.  
Bij de volgende hamerslag, indien geen bezwaar, installeer ik 
Suzanne Woudenberg als activiteitencoördinator van 
Volleybalvereniging Van Slag voor het jaar 2019-2020. 
 
Elisabeth: Dankjewel 34 voor jullie inzet afgelopen jaar. We 
hebben ook wat lekkers voor jullie. Heel veel kussen. En daarmee 
ga ik door naar het vaststellen van dit deel van de agenda. 

8 Vaststellen agenda #2 
 
Elisabeth 

Elisabeth: Beëdiging eventuele ereleden is van de agenda 
geschrapt aangezien er niemand is aangedragen. Zijn er vragen 
over deze agenda?  
 
Geen vragen. Agenda is akkoord. 

9 Beleidsplan 
 
Elisabeth 

Elisabeth: We beginnen met het beleidsplan. Als het goed is 
hebben jullie dit ook al kunnen lezen op de website. We zullen 
alle leden van het beleidsplan nog eens doorlopen en kort 
benoemen wat we met dit lid bedoelen. 
 
Missie 
Het eerste punt in ons beleidsplan is de missie. Dit staat 
vastgesteld in de statuten en hier staan wij ook volledig achter. 
(Leest missie voor) 
 
Visie 
Hierna komt onze visie. De visie houdt in: (Leest visie voor). Met 
onze visie hebben we de missie in praktijk gesteld. 
 
Sietse-Jelle: Heb je tijd om te ademen? 
Elisabeth: Nee. 
 



Beleid: Zichtbaar 

Elisabeth: Nu komen we bij ons beleid. Dit hebben we opgedeeld 
in twee verschillende delen: ‘Zichtbaar’ en ‘Achter de schermen’. 
We zullen beginnen met het zichtbare beleid. Hierin hebben wij 
de volgende punten gespecificeerd: lustrum, activiteiten, 
ledengroei, professionalisering volleybalkader, maatschappelijke 
betrokkenheid en alumni.  
 

Lustrum 
Allereerst, het lustrum: Dit jaar mogen wij het 7e lustrum vieren. 
Hiervoor is een Lustrumcommissie opgesteld en zij hebben twee 
weken geleden het thema bekend gemaakt met een filmpje. Wij 
als bestuur zullen een faciliterende, adviserende en 
controlerende houding aannemen. Met controlerend bedoelen 
wij niet dat wij de controle nemen, maar dit zien wij als ‘ter 
controle’. De bestuursbegeleider zal checken of alles goed gaat. 
Dit is niet anders dan bij de commissies. Zijn hier vragen over?  
 
Geen vragen. 
 
Activiteiten - Suzanne 
Suzanne: Met betrekking tot de commissies willen we dit jaar 
meer duidelijkheid creëren door het opstellen van een 
commissiestartdocument. Hierin willen we basisinformatie 
verschaffen over de praktische zaken van een commissie zodat 
de nieuwe commissie een snelle en soepele start kan maken met 
het opzetten van de activiteiten. Deze informatie is bijvoorbeeld 
de data van de activiteit(en), de mogelijkheid om commissieshirts 
te bestellen en welke vergoeding ze hiervoor krijgen, informatie 
hoe om te gaan met persoonsgegevens (zoals mails versturen in 
de bcc), informatie over functies binnen een commissie, etc. De 
documenten kunnen elk jaar opnieuw worden gebruikt en waar 
nodig aangepast worden. Zijn hier verder nog vragen over? 
 
Mirte: Super goed idee, hoe staat dit in verhouding tot 
overdrachten van commissies?  
Suzanne: In overdrachtsdocumenten staan vooral tips and tricks 
voor de nieuwe commissie, in de startdocumenten staan meer 
praktische zaken, zoals: hoe werkt het bestellen van 
commissieshirts of wat houden de functies in. Vooral handig voor 
eerstejaars om door te nemen voordat de eerste meeting 
plaatsvindt. 
Sietse-Jelle: Ik zou voorstellen om het samen in het 
overdrachtsdocument te zetten en van deze start dan het eerste 
hoofdstuk te maken. Dan wordt alles verspreid en gaat het 
kwijtraken. 
Koen: Niet mee eens, er zijn veel veranderende dingen. Begin van 
het jaar met huidige prijzen van shirts en huidige data, meer 
soort briefing vanuit bestuur. 



Sietse-Jelle: Het is niet commissie specifiek dus? 
Suzanne: FeCo, ToCo zijn meer algemeen en komen overeen. Van 
GrasCie bijvoorbeeld is groter en is net wat anders. Basisinfo is 
wel hetzelfde.  
Sietse-Jelle: Als het een generiek document is ben ik het met 
Koen eens. 
Tinke: Ik vind het handig dat het twee specifieke documenten 
zijn. 
Suzanne: Ik heb het nu inderdaad apart en gedeeld in de app 
groep en op de drive gezet. Het commissiestartdocument kan 
ieder jaar opnieuw aangepast worden. 
 
Suzanne: Daarnaast willen we dit jaar zorgen voor een korte 
voorlichting voor voorzitter, secretaris en penningmeester van 
elke commissie. In lijn met voorgaande jaren willen wij een één 
op één meeting met de bestuurspenningmeester en 
commissiepenningmeesters over financiële zaken. Daarnaast 
willen wij een eenmalige bijeenkomst organiseren voor 
commissievoorzitters met de bestuursvoorzitter en één met de 
commissiesecretarissen en bestuurssecretaris. Deze voorlichting 
zal op vrijwillige basis zijn en inhoudelijk gaan over hoe je de 
desbetreffende functie kan aanpakken en er is mogelijkheid om 
vragen te stellen. Zijn hier vragen of opmerkingen over? 
 
Ellen: Goed idee. 
Sietse-Jelle: Waarom vrijwillig? 
Suzanne: Bij behoefte kunnen mensen langskomen, maar als je 
geen behoefte hebt verplichten we je niet, maar raden we je aan 
om langs te komen. 
Willem: Voor iedereen die ervaring heeft is het alleen aan te 
raden en anders komen ze niet. Bijvoorbeeld Dorien uit de 
LustrumCie met al bestuurservaring, ziet misschien niet het nut 
van zo’n meeting. 
 
Marshall: Is eerste gesprek verplicht?  
Suzanne: Voor penningmeesters? 
Marshall: Nee, die andere 2 want meetings voor 
penningmeesters wel. 
Suzanne: Er is een bepaald moment voor gepland en we raden 
aan om erheen te gaan. Mocht je geen behoefte hebben is dat 
ook oké.  
 
Ledengroei 
Elisabeth: Het volgende punt gaat om de ledengroei binnen Van 
Slag. Er is ruimte vrijgemaakt voor een poule H, waardoor we 54 
meer leden mochten ontvangen naar de reguliere doorstroom. 
We willen de integratie van deze leden bevorderen, hierbij is het 
van belang dat de nieuwe leden met de oude leden in contact 
komen. Dit is mogelijk op dinsdagavonden en activiteiten. We 
zijn niet in de mogelijkheid om meerdere activiteiten te plannen, 



maar we willen wel kijken, waar mogelijk, of we kunnen sturen in 
het mixen van eerstejaars en ouderejaars. Hier nog vragen over? 
 
Geen vragen. 
 
Professionalisering volleybalkader 
Elisabeth: Ons volgende punt is het professionaliseren van het 
volleybalkader. Het eerste punt hiervan heeft betrekking op de 
trainingen.  
Elisabeth geeft het woord aan Willem. 
 
Willem: We willen de succesvolle opzet van de trainingen van 
vorig jaar voortzetten. Hier is een TrainCie voor opgesteld. Alle 
trainingen worden opgeslagen en we zullen er iedere week naar 
streven 48 leden bij de training aanwezig te laten zijn. Zijn hier 
vragen over?  
 
Sietse-Jelle: Is dat jouw verantwoordelijkheid? 
Willem: Op dit moment wel. Ik heb opgepakt wat buiten 
technisch inzicht gaat. Het is uiteindelijk wel de bedoeling om 
TrainCie dat te laten doen. 
Ellen: Is dat een idee om dat te bespreken binnen de TrainCie? 
Want ik denk dat er best personen zijn die dit zouden kunnen 
doen en ook op korte termijn.  
Willem: Dan gaan we dat binnenkort bespreken? 
Koen: We hebben nu groepsapps per veld en dat werkt. 
Willem: We hebben tegenwoordig groepschats per veld, zodat 
het vinden van vervangers makkelijker is geworden. Ook zorgt dit 
voor meer verantwoordelijkheidsgevoel, want je moet je voor de 
ogen van iedereen afmelden. Verder worden alle trainingen 
opgeslagen in de drive voor de continuïteit, waardoor we aan het 
einde van het jaar 4x38 = 152 trainingen hebben. 
Koen: En losse oefeningen hebben we ook en we zoeken nog 
trainers dus denk je: ik ben een goede trainer? Sluit je aan! 
Wotte: Mooi logo dus reden om erbij te komen! 
Marshall: Moet je volleybalervaring hebben om trainer te 
worden? 
Koen: Dat is afhankelijk van je niveau. Iemand met geringe 
volleybalervaring kan poule H wel dingen leren. Dus na interesse 
kan er altijd verder geïnventariseerd worden. 
 
Elisabeth: Het volgende punt binnen het volleybalkader is de 
fluitcursus. Het doel van de fluitcursus is om onduidelijkheden 
tegen te gaan en één lijn te trekken wat we accepteren en wat 
niet. We zullen twee verschillende fluitcursussen geven, vanwege 
gevarieerde volleybalkennis. Zijn hier vragen over?  
Ellen: Is er al nagedacht over hoe jullie ervoor gaan zorgen dat 
iedereen er komt? 
Elisabeth: Goed punt, dat hebben we nog niet gedaan. 
 



Elisabeth: Daarnaast willen we het warmlopen op de tribune 
actief promoten. Dit hebben we al gedaan tijdens 
introductieavonden en indelingstoernooien en we zullen actief 
leden aanspreken wanneer zij tussen de velden inspelen of 
warmlopen. Daarnaast niet inspelen op de tribune. Zijn hier 
vragen over? 
Wotte: Ik heb een vraag over wat jullie doen als wedstrijden 
eerder klaar zijn binnen een uur. Laat je het veld leeg of mogen 
de mensen inspelen? 
Elisabeth: Op die velden mag wel ingespeeld worden, als bestuur 
kunnen wij dat handhaven.  
Sietse-Jelle: Afgelopen dinsdag liepen spelers van Incrediballs 
warm langs de velden terwijl er twee bestuursleden in de zaal 
waren, o.a. Willem volgens mij. Dus let daarop! 
 
Koen: Er zijn veel nieuwe mensen zonder volleybalervaring. 
Misschien wel goed om in dit kader volleybaletiquetten te 
hebben. Daar irriteer ik me soms aan, zoals langslopen bij 
opslaan. 
Mirte: Dit staat in het wedstrijdreglement en wat er niet in staat 
moet er dan in komen. In het kader van de fluitcursus kun je daar 
dan het wedstrijdreglement verkopen.  
Ellen: Misschien kan je dit in de teamcaptains app gooien? 
Rosanne: Wat Koen net zei over achter het veld lopen bij het 
serveren, maar ook clusteren van teams achter de lijn zodat er 
beperkte plek is om te serveren.  
Wotte: Misschien is het een idee om dit bij de fluitcursus ook te 
vermelden? 
Ellen: Misschien is het leuk om een grappig filmpje te maken over 
mensen die in het veld staan. Daar kun je ook lol mee hebben. 
Mirte: Ik heb een vraag wat me opvalt. Wat er niet in staat, zijn 
de keuzes die je maakt met oog op teamindeling. Hoe 
competitief, wat voor leden trek je aan, beste spelers of andere 
dingen. Beleidsmatig stukje maken is interessant en met oog op 
teams past dit misschien hier wel bij. 
Elisabeth: Goed punt. 
Ellen: Daarbij aansluitend, de technische commissie (TC) waarbij 
geëvalueerd moet worden omdat deze nieuw is. 
 
 
Maatschappelijke betrokkenheid 
Elisabeth: Het volgende punt heeft betrekking op de 
maatschappelijke betrokkenheid van de vereniging. De 
LustrumCie organiseert in maart een benefietwedstrijd om 
zoveel mogelijk geld op te halen voor een nog nader te bepalen 
goed doel. We willen dit jaar ook werken aan onze 
duurzaamheid. We zullen nog steeds fysiek boompjes blijven 
planten en we willen de activiteiten verduurzamen en op deze 
manier onze ecologische voetafdruk verkleinen. Dit willen we 
doen door middel van bijvoorbeeld het afschaffen van soft plastic 
borden en bekers tijdens weekendjes weg. Daarnaast is het van 



belang dat alle spullen die al in de kasten aanwezig zijn gebruikt 
worden tijdens de activiteiten voordat er iets nieuws wordt 
aangeschaft. Zijn hier vragen over?  
 
Wotte: Stel je verduurzaming boven comfort? Wij hebben het er 
namelijk ook over gehad om zelf borden en bestek mee te laten 
nemen. 
Elisabeth: Waar we ook over na kunnen denken is hard plastic 
kopen en hergebruiken.  
Wotte: Ik zou dat voor de duurzaamheid van mijn eigen borden 
wel chill vinden 
Sietse-Jelle: Je zou kunnen nadenken over volledig vegetarische 
maaltijden aanbieden. 
Sjoerd: Standaard vega-optie en dan de ‘ik eet vlees-optie’ 
aanbieden. 
Marshall: Aanhakend op dit verhaal hebben wij twee jaar 
geleden bij weekendje weg het avondeten vega gedaan en dat 
beviel heel erg goed. 
Mirte: Ik vind die boompjes actie fantastisch. Dit jaar was een 
startup, voor €8,00 acht bomen planten. Kunnen wij daar meer 
van maken? 
Elisabeth: Ik denk het wel, we hebben hier nog geen inschatting 
van kunnen maken. 
Sietse-Jelle: Ik denk dat veel mensen het prima vinden om 
vegetarisch te eten en dan is voor mensen kiezen handig. Maar 
voor ze kiezen is dan handig, hebben ze iets om tegenaan te 
zeiken. Behalve Joep, die wil zelf kiezen. 
Joep: Je zou ook al i.p.v. in Maastricht hier in de buurt kunnen 
gaan zitten met een weekendje weg. 
 
Alumni 
Elisabeth: Ons laatste punt van het zichtbare beleid zijn onze 
alumni. We willen dit jaar één borrel organiseren voor ze, omdat 
ze ook welkom zijn op drie activiteiten van de LustrumCie.  
 
Ellen: T.a.v. de alumni heb ik twee vragen. Ten eerste is er toen 
genoemd om oud-leden te benaderen of ze een bestuurtje willen 
vormend o.i.d.. 
Willem: En tweede waarschijnlijk over club van 50? Ja, eerst 
bestand uitbreiden en de Was van Slag uitbreiden en alumni 
daarna benaderen. 
Ellen: Is er een reden waarom dit document kort geleden pas is 
opgezocht? 
Willem: Heb ik niet. Focus op andere dingen dus nog niet aan 
toegekomen. 
Merle: Ik weet dat er nu al alumni bezig zijn met zelf een 
activiteit organiseren voor oud-leden dus misschien een leuk idee 
om daar op in te haken.  
Willem: Dat klinkt leuk. Ik kom daarvoor bij jou terug. 
Koen: Jullie kunnen wel trekken aan alumni, maar misschien 
pakken ze het zelf op. Ze kunnen ook zelf de lijst langer laten 



maken en zo het laten oppakken voor jou. Door daar 
commissietje te maken lossen ze het zelf op.  
Willem: Dat is een beetje een kip en ei verhaal, wat ga je eerst 
doen?  
Merle: Ik zou sneller hun benaderen en dan overleggen. 
Sietse-Jelle: Mensen benaderen en lijsten? Vooral in visie terug 
te vinden in jullie beleidsplan maar weinig uitleg hoe je dat gaat 
doen. Het is nu zes pagina’s, eerder was het minder en die trend 
is niet ideaal. Weinig praktisch maar dat leggen jullie nu uit dat is 
chill, om aan leden te verkopen werkt het minder als het zo lang 
is. Dus meer ‘hoe’ gaan opschrijven. 
Elisabeth: Goed punt, dankjewel.  
 
Beleid: achter de schermen 

Financieel 
Mart: Een groot deel van de financiën zal nog terugkomen in 
onze begroting, maar ik zal hier wat financiële onderdelen 
belichten los van de begroting en grote veranderingen van de 
begroting even benoemen.  
De vereniging telt dit jaar meer leden door de nieuwe poule H. 
Dit betekent ook meer inkomsten door o.a. contributie en 
subsidies. Het merendeel van dit geld willen we teruggeven aan 
de leden door het in te begroten bij de commissies, borrels en 
bedankjes. 
Verder gaan we dit jaar ook verder met het logboek voor 
kasgebruik en -toegang en het logboek voor de commissiepinpas 
en hebben we het tellen van de kas voor commissies 
geprofessionaliseerd door een gestandaardiseerd document te 
gebruiken. 
 
Sterre: Een vraag over de commissiepinpas, is die er alweer? 
Marshall: We zijn twee keer bij de ING langs gegaan om Mart en 
Elisabeth in te schrijven. Na een week hadden we nog niks 
binnen en hebben we contact opgenomen hoe het zat. Toen 
zeiden ze dat alles kwijt was en dat we het opnieuw moesten 
indienen. Mart’s pinpas kwam uiteindelijk een paar dagen later 
wel binnen. 
Mart: Die van Elisabeth is inderdaad nog niet binnen, maar we 
hebben een nieuwe aanvraag gedaan. Totdat we de pinpas van 
Elisabeth hebben, gebruiken we de pinpas van Marshall als 
commissiepinpas. Je kan dus gewoon een commissiepinpas 
opvragen. 
 
Sponsoring 
Willem: De sponsoring valt uiteraard onder mijn functie. In deze 
eerste weken heb ik me vooral gefocust op het leggen van 
contact met bestaande sponsoren, en heb ik overal mijn gezicht 
even laten zien. Contracten met bestaande sponsoren zijn 
verlengd, het enige wat momenteel nog ontbreekt is een 
daadwerkelijke contractuele overeenkomst met Sportal. Ik heb 



hier zowel in persoon, als telefonisch, als over de mail achteraan 
gezeten, maar dit contact blijkt een eeuwig heikele kwestie. 
Ondertussen loopt de samenwerking wel goed; De teamshirt 
actie is geweest, ze zijn op de eerste speeldag langsgekomen, en 
zullen er ook met Van Gras weer bij zijn. Ook heeft Luuk vanuit 
de LustrumCie een en ander aan contact met Sportal gehad, en 
ze hebben ingezet op een standaard maandelijkse levering. Het 
gesprek over het daadwerkelijke contract heb ik nu nog heel 
even voor me uit geschoven, aangezien er nog onduidelijkheden 
zijn over de betalingen aan het vorige bestuur, dus dit leek me 
niet het ideale moment om al te beginnen over de volgende. Ik 
blijf hier uiteraard wel bovenop zitten. 
Ook heb ik gesprekken gevoerd met een aantal partijen, waar we 
geen cash subsidie van ontvangen, maar Van Slaggers wel korting 
gaan krijgen. Hieronder vallen onder andere tapasbar El Mundo, 
de Nieuwe Dikke Dries (waar we waarschijnlijk ook de naborrel 
van cycling diner gaan doen), en ik ben momenteel in gesprek 
met Boulderhal Sterk om in de daluren standaard korting voor 
Van Slaggers te regelen. Al deze voordeeltjes wil ik graag gaan 
samenbrengen op een aparte plek op de Van Slag website, die ik 
graag Sla je Slag zou willen noemen. Hier zou ik alle voordeeltjes 
onder elkaar willen gaan plaatsen, zoals de korting op biertjes bij 
Domkop en de Nieuwe Dikke Dries, het inloopspreekuur van 
FysioDomstad, en alle andere voordeeltjes waar Van Slaggers van 
mogen genieten. Dit, om ervoor te zorgen dat deze kortingsdeals 
ook echt zichtbaar zijn voor de leden. 
Verder heb ik in het kader van het nauwe contact nog een 
opzetje gemaakt voor een sponsoren bedankdag. Dit zou ik tegen 
het einde van het jaar gaan willen organiseren. Ik heb Wotte 
hiervoor al benaderd, en die heeft gezegd bereid zijn om te 
helpen. Ik zou graag al onze sponsoren willen uitnodigen voor 
een volleybalclinic, gevolgd door een biertje in het Olympos café. 
Dan hebben ze een keer inzicht in wat wij nou precies doen, 
voelen ze zich gewaardeerd, en denken ze eraan de volgende 
keer dat we het over het vernieuwen van contracten gaan 
hebben. Ik heb dit idee ook al los gepitcht bij de heren van 
Sportal, de mensen van FysioDomstad, en wat medewerkers van 
‘T Hart, en deze waren hier allemaal erg enthousiast over. 
 
Mirte: Ik heb twee dingen, in ons jaar waren de beloftes van 
Frank wel mooi. Lijkt alsof het geld steeds minder wordt terwijl 
hij steeds meer had beloofd. Houd in je achterhoofd in welke 
lijnen in eerste instantie beloofd is. Ten tweede, de 
sponsorbedankdag is een leuk idee, misschien leuk voor 
benefiettoernooi als aansluiting? 
Merle: We gaan ze sowieso betrekken dus dat zal plaatsvinden.  
Ellen: Jullie hebben in je begroting ook nog geld begroot voor 
andere sponsorcontracten, wat houdt dat in? 
Willem: Op dit moment heb ik nog lijntjes uitstaan, partijen zijn 
benaderd. Dit gaat veelal niet om cash subsidies maar wel korting 
voor leden. Daarom wil ik dus een Sla je Slag pagina op de 



website, met kortingsacties en mogelijkheden die wij onze leden 
bieden. 
Joep: Om terug te komen op Sportal, lijkt het me verstandig om 
voordat het contract is ondertekend ze niet meer langs laten 
komen. Ze komen erg graag langs en maken dan winst op Van 
Slag en je krijgt er geen drol voor dus laat ze niet meer 
langskomen tot het contract er is. 
Willem: Zeker eens, het zit in m’n hoofd.  
Sietse-Jelle: Hij is wel vatbaar voor: Joe, je hebt het beloofd, geef 
ons geld. Over afgelopen avond, de handbal heeft ook spullen 
aangeschaft daar, wat prima is. Hopelijk is dat in de omzet terug 
te zien en kunnen we daarvan profiteren. Houd het in je 
achterhoofd dat het bedrag daardoor hoger kan zijn.  
Willem: Hij weet niet wie daarbij hoort, maar daar maken wij 
winst op. Daar komt bij dat opstellen van contract wordt 
uitgesteld i.v.m. het geld voor 34.  
Joep: Dat snap ik maar het feit is dat hij er weer op goed 
vertrouwen is geweest. En daar ben ik een beetje klaar mee. 
Willem: Dat klopt.  
Ellen: DressMe wil ons ook weer terug. 
Mirte: Utrecht Promotions klonk ook nog goed.  
 
Statuten vernieuwen 
Elisabeth: Het doel is om dit jaar de statuten te vernieuwen. Er is 
door vorige besturen een logboek bijgehouden en wij gaan met 
een statutenwerkgroep (waarvan één  persoon volledig 
verantwoordelijk is) uitzoeken wat er verandert moet worden. 
Hierover hebben we contact gehad met de JuCie. De statuten zijn 
namelijk zeven jaar oud en er zijn zeker zaken die veranderd 
kunnen worden. Het vernieuwen van de statuten is €400,00. We 
gaan allereerst uitzoeken in welke mate de statuten op dit 
moment werkbaar of onwerkbaar zijn. We hebben het 
symbolische bedrag van €200,00 inbegroot. Zijn hier vragen 
over? 
 
Sterre: Ik ben er al een poosje achteraan gegaan. Zouden jullie 
ook voor de oprichtingsstatuten kunnen zorgen? Ze staan niet 
online, alleen de wijzigingen? 
Elisabeth: Gaan we achteraan. 
 
Koen: In jullie beleidsplan staat dat jullie het over het jaar heen 
willen tillen, maar als je eraan begint maak het dan dit jaar af! Elk 
bestuur heeft er weer wat over te zeggen dus als je het wil doen: 
Heel goed maar doe het! 
Elisabeth: Dankjewel. 
Joep: Waarom moet je het dit jaar doen?  
Koen: Ze willen het nu uitzoeken en dat het volgende bestuur het 
dan door de ALV heen moet halen. Zij gaan de statuten dan weer 
reviewen in nieuwe woorden zetten, al bedoelen ze hetzelfde. 
Joep: Ik zie niet echt de noodzaak daarvan.  
Koen: Dat gaan we uitzoeken. 



 
Internationalisering 
Elisabeth: Ons volgende punt gaat over internationalisering van 
de vereniging. Het plan is om in contact te komen met huidige 
internationale leden en hen aan de hand van in persoon vragen 
en een enquête uitzoeken wat en op welke mate zij zaken in het 
engels zouden willen zien. Aan de hand daarvan zullen wij een 
plan maken over wat we gaan internationaliseren. Hier zal het 
vooral gaan over promotie naar nieuwe leden toe. Zijn hier 
vragen over?  
 
Mirte: Fantastisch, dat wilde ik al heel lang. Heel goed dat jullie 
hiermee bezig zijn. Stel je voor het lukt niet met de site en de 
NewBoys dan kan je ook werken met screenshots en linkjes naar 
de vertaling (“click here for explanation”). Want je ziet dat Engels 
sprekende mensen niks invullen bij volleybal ervaring.  
Elisabeth: Het kan ook op de openbare Facebook. 
Mirte: Ik bedoel bij het inschrijfformulier. Je ziet dat mensen niks 
invullen bij volleybal ervaring terwijl ze dat wel hebben.  
Ellen: Vraag aan Max en Elisabeth: Tijdens de vorige ALV is 
gezegd dat er al een vertaling lag bij de NewBoys. 
Inschrijfformulier of de hele website? 
Max: Alle info dat wij belangrijk trachten voor nieuwe leden ligt 
tussen Maarten en de NewBoys in. 
Ellen: Is dit al gebeurd?  
Max: Nog niet door poule H. 
Ellen: Gaat deze tekst nog gebeuren? 
Elisabeth: Ja, dat gaat nog wel gebeuren.  
 
Website 
Elisabeth: Het laatste punt van ons beleidsplan gaat over de 
website. We hebben dit jaar de NewBoys opgezet. In 
samenwerking met hen zullen we de website verbeteren, 
voornamelijk de foutieve tekstuele stukken op de website. Ook is 
het plan om een portaal van Sportal op de site te zetten, zodat 
leden gemakkelijk naar de site van Sportal worden geleid. Zijn 
hier vragen over?  
 
Jos: We gaan nog een nieuwe naam bedenken. Niet iets met 
‘boys’.  
 
Jelle: Is dat portaal wel bijna af? 
Luuk: Hangt van de NewBoys en contract af of dat snel op de site 
komt, portaal op Sportal webshop staat al wel bijna.  
Joep: Zullen we geen Sportal portaal aansluiten voordat er een 
contract ligt? 
Sietse-Jelle: Ik zou wel dingen hoe je dat gaat doen er alsnog in 
zetten en dingen die onder visie vallen er wat meer uit te filteren. 
Zodat het wat meer werkbaar is voor volgende ALV. 
Jelle: Is er zo nog pauze? 
 



10 Bestuursbesluit 
 
Elisabeth 

Elisabeth: 
We gaan door naar ons volgende agendapunt en dat is het 
bestuursbesluit. We hebben dit bestuursbesluit overgenomen 
van voorgaande jaren, maar wel een kleine aanpassing gedaan. 
Het gaat hier om het bestuursbesluit dat wij een uitzondering 
maken voor het kopen van een olympas voor mensen die 
geblesseerd zijn en niet kunnen volleyballen, maar zich wel op 
significante wijze inzetten voor de vereniging. Wij voegen hieraan 
toe dat ook mensen die al langer lid zijn en een jaar naar het 
buitenland gaan ook geen olympas hoeven te kopen. Zij dienen 
wel te voldoen aan artikel 3 van het HR, waar de eisen staan 
beschreven waar leden aan moeten voldoen. Uiteraard betalen 
deze leden wel de contributie en de boete voor de misgelopen 
subsidie.  
Zijn hier vragen over? 
 
Wotte: Misschien wel goed om te weten dat OlymPassen ook 
een tijdje stopgezet kunnen worden in geval van blessure. 
Sterre: Of als je überhaupt weg bent toch? Dat kost €15,00 voor 
uitzetten en dan gaan er geen maanden vanaf. 
Mirte: Onhandig met vereniging op je pas zetten. Daarvoor moet 
je een jaarabonnement hebben. 
Luuk: Dit is een uitzondering hierop. Je kunt ook een registratie 
kopen voor een half jaar. Dit is wel duurder dan een jaarkaart.  
 

11 Begroting 2019-2020 
 
Mart 

Elisabeth geeft het woord aan Mart. 
 
Mart: Er zijn nog drie wijzigingen uitgevoerd na de versie die naar 
jullie gemaild is. Als eerste is de naam “Contributie U-fonds” 
gewijzigd naar “Contributie STUF”, want zo heet het nu. Ten 
tweede hebben we de inkomsten van Traffic Today met €60,00 
verhoogd. Dit doordat 3 banners €20,00 euro meer per banner 
opleveren door Julia’s goede onderhandelingen. Ten derde is de 
kostenpost “onvoorzien” ook met €60,00 verhoogd, om de 
begroting weer recht te trekken. Hierdoor gaat het percentage 
onvoorzien naar 7,23%. 
Sietse-Jelle: Je mag eigenlijk geen wijzigingen meer doorvoeren 
na het rondsturen van de uitnodiging. 
Mart: Oh, dat was bij ons dan niet bekend, maar goed om te 
weten voor de volgende keer. Als jullie het niet erg vinden, houd 
ik nu wel deze nieuwe versie aan. 
 
Mart: Ik heb naast de begroting van dit jaar de begroting van 
vorig jaar gezet, zodat het percentageverschil met vorig jaar goed 
te zien is. Dan zal ik nu alle posten langsgaan en beginnen bij de 
inkomsten. 
 
Inkomsten 

Contributie en subsidies 



De contributie is begroot op €7.035,00; gebaseerd op het bedrag 
van €15,00 voor 444 leden, 10 leden die zich te laat hebben 
uitgeschreven en de verwachting van 17 nieuwe leden 
gedurende dit jaar. 
Cash subsidie is begroot op €1.609,00; dit bedrag wordt 
gefinancierd door Mesa Cosa en is gebaseerd op €750,00 die we 
vast krijgen doordat we meer dan 250 leden hebben. Daarnaast 
krijgen we per half jaar per lid met een Olympas en Van Slag 
registratie €1,00. We hebben op dit moment 421 leden, 
waarvoor we €2,00 kunnen ontvangen en daarnaast verwachten 
we nog 17 nieuwe spelers bij het tweede half jaar, waarvoor we 
€1,00 per lid ontvangen. 
De post ‘misgelopen subsidie’ is begroot op €115,00. We 
verwachten dit jaar 23 leden met een verenigingskaart, omdat 
we van deze leden geen cash subsidie kunnen ontvangen betalen 
zij ter compensatie €2,50 per half jaar dat ze lid zijn. 
 
Mirte: De boete was toch €5,50? 
Mart: Klopt, vorig jaar was het nog €5,50 voor een heel jaar. Ik 
heb in overleg met de KasCo ervoor gekozen om het te verlagen 
naar €5,00 voor een heel jaar. Vorig jaar is er namelijk veel winst 
gemaakt doordat veel mensen de boete moesten betalen. 
Sietse-Jelle: Kun je me schetsen hoe die €115,00 zich verhoudt 
ten opzichte van vorig jaar. Is dat zo realistisch of zou dat hoger 
moeten worden? 
Mart: Vorig jaar is er niet begroot op misgelopen subsidie, maar 
stond die post alleen op de afrekening. Op de afrekening stond 
€429,00. Dat is echter wel met een wat hogere boete en we 
verwachten dat we dit jaar minder mensen zullen hebben die 
geen Van Slag registratie hebben. Het bedrag van misgelopen 
subsidies zal dus hoger worden als mensen geen SSV registratie 
regelen, maar dat willen we niet verwachten. 
Sietse-Jelle: Als je de afgelopen jaren bekijkt, moet de 
subsidiepost juist omlaag en de misgelopen subsidies omhoog. 
Elisabeth: Het voelt fout om in te begroten op boetes, dan ga je 
er namelijk van uit dat we niet iedereen aan een Van Slag 
registratie kunnen helpen. 
Sietse-Jelle: Ja, maar je begroot op wat je verwacht en als je naar 
afgelopen jaren kijkt, zie je dat je niet alle registraties gaat 
krijgen. 
Julia: Van Slag registratie ga ik achteraan als secretaris en 
daarnaast werk ik ook nog achter de desk bij Olympos dus ik kan 
die registraties ook regelen. 
Max: Is de boete even hoog ten aanzien van andere jaren? 
Mart: Nee, de boete is nu naar €2,50 per half jaar en vorig jaar 
was het €2,75 per half jaar. 
 
De trainingssubsidie is begroot op €923,40. Dit is gebaseerd op 
38 trainingen van 1,5 uur uur voor 54 leden. Er waren voor de 
trainingen namelijk veel inschrijvingen, dus er bestaat een kans 



dat de trainingen nog gaan uitbreiden met een groep en daarom 
heb ik 6 extra leden inbegroot. 
 
Wotte: Waar wil je die huisvesten? 
Mart: We hopen dat we volgend kalenderjaar nog iets kunnen 
regelen qua ruimte en misschien weer een krachttraining 
toevoegen. 
Wotte: Dan zou ik voor 12 extra leden inbegroten. 
Mart: Ik heb nu inbegroot op 6 leden. Dat is een tussenweg 
tussen 0 en 12 extra mensen, omdat we pas halverwege dit 
seizoen verwachten dat deze groep erbij zou kunnen. Dus 
daarom de helft van de groep en dus ook de helft van het geld. 
 
Sponsoren 
Traffic Today: €1180,00. Traffic Today is de sponsor van de 
banners op onze website. We hebben zeven banners die we in 
februari verwachten te verlengen voor €100,00 per stuk en 
daarnaast hebben we in september voor €120,00 een banner 
geplaatst en zijn we akkoord gegaan met een aanvraag voor nog 
drie banners voor €120,00 per stuk.  
FysioDomstad: €250,00 ; conform het contract. 
Sportal: €400,00. Het vorig bestuur verwacht €400,00 van 
Sportal te krijgen voor 2018-2019 en wij verwachten op dit 
moment hetzelfde bedrag. 
Poolcafé Het Hart: €250,00. Per lid dat een arrangement bij het 
poolcafé neemt, krijgen wij €1,00. Bij elke 100 leden die een 
arrangement hebben gekocht krijgen we €100,00 bonus. Met de 
twee pooltoernooien dit jaar verwachten we in totaal 120 leden 
en daarnaast verwachten we dat nog wat leden zelf een 
arrangement kopen. 
 
Sterre: Hoe weet het poolcafé dat je bij Van Slag zit? 
Willem: Er bestaat een idee om eventueel met kleine Van Slag 
stickers te gaan werken, waardoor sponsoren zien dat je bij Van 
Slag zit. 
Mirte: De stickers die al een keer eerder zijn gebruikt, vielen er 
binnen no time af. Die specifieke stickers zou ik dus niet doen. 
Willem: Dan kunnen we eventueel kijken naar andere stickers. 
Marshall: Je kan bij het poolcafé gewoon melden dat je bij Van 
Slag zit en dan is het oké bij het afrekenen. Het werkt dus op 
goed vertrouwen. 
Koen: Misschien moeten we dit nog een keer online naar de 
leden communiceren? 
Sietse-Jelle: Is het een idee om aan de leden te vragen als ze daar 
zijn wezen poolen dat ze dat aan jou doorgeven? De eigenaar van 
het poolcafé heeft vorig jaar wel het aantal aan jullie 
doorgegeven, maar je weet niet hoeveel het er waren, omdat de 
leden dit niet hebben laten weten. 
Mart: Dat is een goed idee, dat kunnen we zeker meenemen! 
 



Sponsorkliks: €200,00. Afgelopen jaar heeft Sponsorkliks +/- 
€160,00 opgehaald. We willen Sponsorkliks dit jaar actief 
promoten (na grote activiteiten en per kwartaal een algemeen 
bericht) en daarnaast hebben we ook meer leden. 
Café Domkop: €150,00 ; conform het contract. 
Sponsoring overig: €200,00. We hebben nog wat lijnen lopen bij 
bedrijven. 
 
Marshall: Zijn er over de overige sponsoring al specifieke ideeën? 
Mart: Nee, we hebben wel contact met bedrijven, maar sommige 
sponsoren alleen met kortingen en niet met geldbedragen. 
 
Reserveringen 
De vrijgevallen reservering voor het zevende Lustrum is 
€1.500,00. Dit zijn reserveringen van het 30e tot 34e bestuur. 
Het 30e, 31e en 32e bestuur hebben ieder €50,00 gereserveerd. 
Het 33e bestuur €150,00 en het 34e bestuur €1.200,00. 
 
Uitgaven 

Algemeen 
ING: €400,00. We hebben dit jaar meer leden en meer 
activiteiten, waardoor het aantal transacties omhoog zal geen en 
daarmee dus ook de totale transactiekosten. Nu ingeschat op 
€100,00 per kwartaal. 
Contributie Sportraad: €60,00. De contributie is €30,00 per stem 
en omdat wij meer dan 200 leden hebben, moeten wij voor 2 
stemmen betalen. 
 
Mirte: Er was net gezegd dat contributie Sportraad werd 
afgeschaft? 
Mart: Dat is vorig jaar inderdaad eenmalig afgeschaft, omdat de 
Sportraad anders veel winst ging maken. Of dat dit jaar weer het 
geval gaat zijn weten we niet, maar we verwachten het niet. 
 
Contributie STUF: €30,00. Dit is een vast bedrag wat je betaalt als 
verenigingsvriend. In ruil hiervoor kunnen we subsidies 
aanvragen voor bijvoorbeeld Van Gras. 
Bestuurskleding: €450,00. Dit is in lijn met het bedrag van vorig 
jaar. €75,00 per bestuurslid voor 2 shirts, een vest en een 
overhemd. 
Website Hosting: €429,54. Dit bedrag bestaat uit: domeinkosten 
voor 3 sites van €22,47; een certificaat van de mailserver van 
€36,75 en hosting kosten. We gaan overstappen naar een andere 
server, maar hierbij zal er een deel overlap zitten tussen de 
server. De oude server begroten we nog 6 maanden in van 
€36,72 per maand en de nieuwe serveren begroten we voor 10 
maanden voor €15,00 per maand. 
Administratieve kosten: €150,00. Voorgaande jaren is er 
ongeveer €120,00 gebruikt voor algemene kosten (enveloppen, 



kaarten, postzegels) en daarnaast begroten we €30,00 voor 
bedankjes. 
ALV kosten: €36,00. We begroten €12,00 per ALV voor snacks. 
De zaalhuur is gratis. 
Besturenuitje: €300,00. Dit bedrag is in lijn met voorgaande jaren 
en bedoeld voor het versterken van de band tussen huidig en 
oud bestuur. 
E-boekhouden: €101,10. We maken gebruik van Conscribo Lite. 
Dat kost €9,95 per maand excl BTW, maar van de Sportraad 
krijgen we €2,99 korting per maand. 
Introavonden: €20,00. Dit jaar hadden we 2 introavonden, 
waardoor we het bedrag voor o.a. prijsjes hebben verhoogd naar 
€20,00. 
PIN kosten: €200,00. Afgelopen jaar zijn de pinkosten nog 
doorberekend aan de persoon die pint. De totale 
transactiekosten voor het pinnen waren afgelopen jaar ongeveer 
€150,00. Omdat we hier nu een concreter beeld van hebben, 
willen we dit graag inbegroten om het pinnen niet duurder te 
maken voor de leden. We hebben nu €200,00 inbegroot, omdat 
we meer leden en meer activiteiten hebben. 
 
Materiaaluitgaven 
Volleyballen: €400,00. Dit is in lijn met voorgaande jaren en is 
bedoeld voor 12 nieuwe volleyballen. 
 
Mirte: Als de volleyballen wat duurder uitvallen, zou ik niet 
rouwig zijn. Een goede kwaliteit is namelijk fijn. 
Sietse-Jelle: Daar sluit ik me bij aan. 
 
Diversen: €200,00. Voor het aanschaffen van een nieuwe 
balligator en nieuwe ballenkar, omdat de ballenkar tijdens een 
actie is gekocht, hebben we nog geld over voor o.a. nieuwe 
klemborden. 
Tablet: €200,00. Dit bedrag is voor de aanschaf van een nieuwe 
tablet en een hoes. De oude werkt niet meer optimaal en voor 
promoten van activiteiten is een tablet een goede toevoeging. 
We betalen hem nu in één keer, zodat we van de afschrijvingen 
af zijn en er volgend jaar eventueel gereserveerd kan worden. 
 
Activiteiten & commissies 
UIT-week 2020: €100,00. Afgelopen jaar is er minder dan €50,00 
besteed, maar dat kwam, omdat we geen nieuwe flyers hadden 
gedrukt en dat moet volgend jaar wel weer gebeuren. 
 
Wotte: Is het niet een idee om de flyers door het jaar heen bij 
een nachttoernooi of iets dergelijks mee te nemen en ze op te 
prikken? Zeker omdat er nu qua teamindeling wat hogere spelers 
welkom waren geweest en deze vorm van reclame kan daarin 
helpen. 
Mart: Goed idee, de flyers hoeven inderdaad niet alleen bij de 
UIT-week gebruikt te worden.  



 
SjaarsCie: €150,00. Commissiebijdrage met 50% verhoogd door 
een soortgelijke groei van aantal eerstejaars. 
FeCo: €180,00. Vorig jaar €50,00 per feest als commissiebijdrage. 
Dit bedrag verhogen we met 20% door de ledengroei naar 
€60,00. De FeCo organiseert dit jaar 3 feesten, dus dan kom je 
intotaal op €180,00 uit. 
AcCie: €200,00. Vorig jaar kreeg de AcCie €250,00 voor 6 
activiteiten. Dit bedrag willen we door de ledengroei verhogen 
naar €300,00. Dit jaar organiseert de commissie echter 4 
activiteiten dus verlagen we het bedrag met 1/3e naar €200,00. 
ToCo: €220,00. Vorig jaar was er €200,00 begroot. Bij twee van 
de vier toernooien was qua leden nog uitbreiding mogelijk, 
waardoor we de helft van de ledengroei willen doorberekenen, 
namelijk 10%. 
LiftCie: €280,00. Afgelopen jaar was er €240,00 begroot. We 
hebben dit bedrag met €40,00 verhoogd, omdat de kosten van 
de accommodatie afgelopen jaar omhoog zijn gegaan. Met dit 
bedragen proberen we het doorberekenen van die kosten aan de 
leden te beperken. 
 
Ellen: Waarom is bij de LiftCie die ledengroei niet doorberekend? 
Mart: Leden die LiftCie ervaring hebben, hadden aangegeven dat 
het niet heel makkelijk is om zoveel meer leden mee te laten 
gaan. 
Sietse-Jelle: Dat is afhankelijk van of je in een hostel zit of niet. 
Mart: De leden hebben gezegd dat je niet kan zeggen dat er 20% 
meer duo’s mee kunnen, dus dat willen we dan ook niet per se 
opleggen. Als het wel kan zou dat natuurlijk mooi zijn. 
Sietse-Jelle: Je kan bij de ToCo toch ook niet zeggen dat er 20% 
extra leden mee kunnen doen? 
Mart: Nee klopt, daarom hebben we daar de commissiebijdrage 
10% verhoogd in plaats van 20%. 
 
WeekendCie: €600,00. Afgelopen jaar was er €500,00 begroot, 
maar door de ledengroei hebben we dat bedrag met 20% 
verhoogd. 
VanGrasCie: €620,00. Afgelopen jaar was er €520,00 begroot. 
We hebben dit bedrag met 20% verhoogd en vervolgens 
afgerond. 
 
Mirte: Wat zijn de bevindingen? Er staat nu €620,00 begroot. 
Met het oog op het U-fonds wat afgelopen jaar gebruikt is, kan 
de commissiebijdrage naar mijn idee juist omlaag in plaats van 
omhoog. 
Mart: De ticketverkoop is afgelopen jaar omhoog gegaan. Dit zou 
weer verlaagd kunnen worden met deze commissiebijdrage. 
Mirte: Ik weet dat in het jaar dat ik Van Gras begeleidde de 
commissie verlies heeft gedraaid door een foutieve bestelling. En 
de jaren hiervoor is dit nooit zo geweest. 
Elisabeth: We gaan dit jaar ons best doen. 



Mirte: Ik zou halveren van de commissiebijdrage hier goed 
vinden, dus maximaal €300,00. Anders ga je geen verlies draaien. 
Sterre: Maar je kunt toch geen verlies inbegroten? 
Joep: Je moet voor het u-fonds een tekort inbegroten. 
Sjoerd: Je begroot de subsidie in. 
Mirte: Je mag hem niet op de begroting zetten, maar er moet 
een gat in je begroting zijn. 
Joep: Zelfs zonder een foutieve bestelling kan je laten zien dat je 
verlies kan draaien: kraan openzetten en happy hours draaien. 
Mirte: Eens, maar dit is de afgelopen jaren al een discussie. 
Wotte: Ik ken anders nog wel een band die je kunt huren uit Den 
Haag. 
Joep: Of gewoon de muntprijs omlaag of een gratis fust. 
Sietse-Jelle: Ik ben het wel met Mirte eens. Zet gewoon de 
commissiebijdrage omlaag en draai €600,00 verlies. Dan zeg je: 
jammer, de volgende keer hebben ze meer geld nodig. 
Joep: Waarom? Ik zal deze bijdrage laten staan en dan alsnog 
gaan mikken op verlies. 
Marshall: Ik denk dat hij genoeg input heeft gehad. Ik zou de 
tapvergunning proberen langer door te laten gaan en de 
muntprijs omlaag doen. 
Inge: Het probleem is hetzelfde als je de post omlaag zet. De 
commissiepenningmeester gaat dan alsnog op dezelfde manier 
begroten. 
Sterre: Dan kun je er toch voor zorgen dat er in de commissie op 
verlies begroot wordt. 
Mirte: Dat is elk jaar natuurlijk gebeurd.  
Wouter: Het gaat goedkomen!  
Inge: Het is gek een van de grootste evenementen lager te zetten 
dan een weekendje weg. Het gaat om een paar honderd euro ten 
opzichte van een begroting van duizenden euro’s. 
Mirte: Het gaat niet om de commissiebijdrage, maar dat er 
€300,00 verlies gedraaid moet worden. Zodat de 
garantiesubsidie van U-fonds gebruikt kan worden. 
Sterre: Ja dat! Misschien kunnen we dat ook voor benefiet 
aanvragen? 
Mirte: Mag je dat niet maar één keer aanvragen? 
Luuk: U-fonds mag je drie keer aanvragen, maar voor het 
benefiet komen we daar niet voor in aanmerking. 
 
RedaCie: €700,00. Afgelopen jaar was er €500,00 begroot. DIt 
bedrag hebben we met 20% verhoogd door de ledengroei en 
daarnaast hebben we nog €100,00 extra inbegroot om er een 
specialer boek van te maken, omdat het een lustrumjaar is. 
IntroCie: €600,00. Afgelopen jaar was er €500,00 begroot. We 
hebben dit bedrag met 20% verhoogd door de verwachte groei 
van inschrijvingen door meer eerstejaars. 
LustrumCie: €1660,00. Dit is het bedrag van de vrijgevallen 
reserveringen + het bedrag wat de AcCie en FeCo minder hebben 
ontvangen, omdat ze door de lustrumactiviteiten minder 



activiteiten organiseren. Dat is €60,00 van een FeCo-feest en 
€100,00 van 2 AcCie activiteiten. 
 
Sietse-Jelle: Vette kleine dingen en een leipe klapper lijkt me wel 
leuk. Misschien de LustrumCie aankijken of dat zou kunnen, 
omdat er €1660,00 naartoe gaat? 
Sterre: Wat bedoel je dan? Dat we nog een extra activiteit 
organiseren? 
Sietse-Jelle: Nee, ik duw in de richting van een grootse begroting. 
Gewoon iets waarmee je dan daarna kunt zeggen: “Wat was het 
een gaaf Lustrum!”. Bijvoorbeeld paintball op locatie, 
nachtzwemmen of apen vangen in de binnenstad van 
Amsterdam. Het programma zoals het er nu staat is leuk, maar 
sommige dingen kosten niet heel veel geld.  
Mart: Ze hebben natuurlijk wel zeven activiteiten die ze met dat 
bedrag moeten organiseren. 
Sterre: Er zijn al veel activiteiten. Wij hadden zelf het idee dat het 
best wel duur werd, zelfs met extra geld, om aan alle activiteiten 
mee te doen. Daarom willen we de prijs zo laag mogelijk houden. 
Wil je dan sommige activiteiten duurder hebben om écht iets 
sicks te doen? Het is namelijk gewoon best wel prijzig. 
Sietse-Jelle: Ja, het wordt intern gebabbel over hoe en wat. Bij 
m’n studie ging het ook met een passepartout in plaats van losse 
tickets. We hebben nu meer leden, dus het zou groter moeten 
kunnen, bijvoorbeeld een gala in een kasteel. 
Wotte: Het is een punt voor discussie. Er is een groot bedrag naar 
de LustrumCie gegaan en er is de afgelopen twee jaar meer 
ingepompt. Misschien is het een plan om elk jaar hier steady geld 
in te pompen zodat het echt iets groters wordt.  
Ellen: Aansluitend op hoe vet het is, kan je ook kiezen om geen 
activiteiten over te nemen maar daar in de plaats iets anders te 
organiseren. 
Sterre: We hebben de tijd van andere commissies overgenomen, 
niet per se de inhoud.  
Koen: Ik bedoel bijvoorbeeld de cocktailworkshop en cantus. We 
gaan een beetje oude activiteiten in een nieuw jasje stoppen. 
Sterre: We hebben voor onze activiteiten gekeken wat iedereen 
leuk vond en leuk zou vinden en daarnaast betrekken we bij 
sommige activiteiten ook alumni. 
 
Borrels 
Vanwege de ledengroei hebben we de meeste borrels met 20% 
verhoogd ten opzichte van vorig jaar. Dit zijn de 
nieuwjaarsborrel, de eindejaarsborrel en sinterklaas/kerst.  
Daarnaast hebben we nog €200,00 begroot om de verjaardag 
van Van Slag met alle leden te vieren op dinsdag 12 mei. 
 
Sietse-Jelle: Super leuk! Normaal gesproken doe je dit elk jaar, 
dus ik zou aanraden om dit elkaar te blijven doen. 
 



De constitutieborrel hebben we conform de andere borrels ook 
met 20% verhoogd, omdat we het even belangrijk vinden. 
Als laatste is het bedrag van de alumniborrel in lijn met 
voorgaande jaren: €50,00.  
 
Bedankjes 
Commissies: €651,60. Per lid dat in een commissie actief is, 
hebben we €15,00 inbegroot om een vrijwilligersuitje te 
organiseren. Het bedrag van deze post zal naar het 
vrijwilligersuitje gaan en de rest van de kosten voor het 
vrijwilligersuitje komt uit de post ‘Trainers’. 
Trainers: €923,40. Dit bedrag staat gelijk aan de 
trainingssubsidie. Hieruit worden de shirts van de trainers 
vergoed en de rest wordt besteed aan het vrijwilligersuitje. De 
vergoeding voor TrainCie shirts zijn wat hoger dan voor andere 
commissies, omdat we dankzij de trainers deze subsidie 
ontvangen en daarom de shirts volledig willen vergoeden. 
Shirts voor commissies: €960,00. Ieder commissielid dat een shirt 
nodig heeft (TrainCie niet meegerekend), krijgt van de vereniging 
€16,00 voor het aanschaffen en bedrukken van het shirt. 
 
Joep: Is dat echt nodig, die trainers apart, Luuk? 
Luuk: Ja, het wordt alleen niet gecontroleerd. Als het wel 
gecontroleerd wordt, verlies je alsnog je subsidie. 
Wotte: Ze weten bij Olympos dat we met een vrijwilligersuitje 
werken. Willem kreeg al een mailtje van Utka met de vraag hoe 
Van Slag die subsidie verwerkt, omdat we het volgens Olympos 
op een creatieve manier oplossen. 
Joep: Dan kan het er ook af? 
Marshall: Het moet er op staan, want we willen de subsidie niet 
kwijtraken. 
 
Afschrijvingen en reserveringen 
Afschrijvingen: €160,00. Er staat voor dit boekjaar nog €160,00 
open voor de boxen. Verder zijn er geen afschrijvingen. 
Reservering statutenwijziging: €200,00. We hebben dit bedrag 
begroot, omdat de statuten al wat gedateerd zijn. Het wijzigen 
kost +/- €400,00 en daarom reserveren wij alvast de helft. 
Reservering Lustrum ‘24-’25: €300,00. Als dit bedrag elk jaar 
wordt doorgezet, dan is het bedrag van vrijgevallen reservering 
bij het 8ste lustrum net zo hoog als nu. 
 
Wotte: Overleg met mensen die wat meer ervaring met een 
lustrum hebben, zoals Sietse-Jelle en de LustrumCie, wat een 
redelijk bedrag is waar je iets mee kan. 
Sterre: Daar ben ik het zeker mee eens, meer geld meer beter. 
De €1.660,00 gaat nu grotendeels naar gala en benefiet, maar 
dat bedrag valt in het niets op de totale begroting die nu ook al 
over de €10.000 euro is. 
Ellen: Binnen Van Slag is de visie er nog niet om het lustrum 
groots aan te pakken. Niemand betaald €80,00 euro voor een 



gala zoals bij andere verenigingen. Dus deze omslag kan ook niet 
echt in één keer gemaakt worden. 
Jelle: Is het een idee om de contributie een beetje omhoog te 
gooien? 
Elisabeth: Voor Van Slag? 
Jelle: Nee, Protos… Stel je verhoogt de contributie met €1,00 dan 
is dat alweer bijna €450,00 per jaar dat naar het lustrum kan en 
dat is al aanzienlijk veel geld. 
 
Reservering camera: €120,00. Afgelopen jaar is er voor €399,00 
een nieuwe camera gekocht en er is nu nog €51,00 gereserveerd. 
Als deze reservering wordt doorgezet, is er over 2 jaar weer 
voldoende geld voor een nieuwe camera. 
Reservering partytent: €0,00. Er is nog €250,00 gereserveerd 
voor de partytent en dat is voldoende en daarnaast is de oude 
partytent nog goed. Daarom hebben we niet gereserveerd voor 
een partytent. 
Onvoorziene kosten: €1000,66 (7,23%). Het percentage voor 
onvoorzien is afgelopen jaar al lager begroot dan het jaar 
daarvoor. Daarnaast wordt de post ook niet altijd volledig 
gebruikt en hebben we ervoor gekozen om het percentage nog 
verder te verlagen. Doordat de totale kosten hoger uitvallen dan 
vorig jaar, komt de post onvoorzien alsnog rond het bedrag van 
vorig jaar, maar gezien het lustrum en meer leden vinden we dit 
een goede buffer. 
 
Materiaal en afschrijvingen 
Mart toont een overzicht van het materiaal wat nog 
afgeschreven moet worden.  
Mart: Alleen de boxen staan hier nog op en die hebben we dit 
jaar met de €160,00 die nog openstond volledig afgeschreven. Er 
zijn nu dus geen producten meer die afgeschreven worden. 
 
Marshall: Heb je misschien een lijst van de vrijwilligers die 
meegaan? 
Mart: Ja, die komt na deze dia. 
 
Vrijwilligers 
Mart toont een overzicht met het aantal vrijwilligers en de 
vergoedingen qua bedankje en commissieshirts. 
 
Mirte: Zijn de vrijwilligers ontdubbeld? 
Mart: Ja. 
Marshall: Wat is er met oud bestuur gebeurd? 
Mart: In overleg met KasCo en RvA hebben we het oud bestuur 
niet inbegroot bij het vrijwilligersuitje. 
Joep: Hoe duur was nu een TrainCie shirt? Hier staat nu €20,00 
euro. 
Mart: De TrainCie shirts willen we volledig gaan vergoeden, 
omdat wij dankzij hen een trainingssubsidie kunnen aanvragen. 



Voor die shirts heb ik €20,00 euro begroot. De andere 
commissies ontvangen maximaal €16,00 per shirt.  
Elisabeth: Dan gaan we nu stemmen op de begroting 2019-2020. 
 
Stemmen begroting 2019-2020 
Voor: 40 
Tegen: 0 
Onthouding: 0 
 
Conclusie: De begroting 2019-2020 is goedgekeurd. 
 

12 Jaarplanning 
 
Suzanne 

Elisabeth: De jaaragenda gaan we helaas schrappen i.v.m. de tijd. 
 
 

13 Installatie Kasco-lid 
 
Elisabeth 

Elisabeth: We gaan door naar de installatie van het nieuwe 
KasCo-lid. Ik wil graag het woord geven aan de KasCo.  
 
Elisabeth geeft het woord aan Bas. 
 
Bas: Al die mooie pareltjes. Afgelopen periode zijn we op zoek 
gegaan naar een geschikte kandidaat. Naast dat hij mooi op 
foto’s kan staan heeft hij ook andere mooie kwaliteiten. Hij is 
begonnen in het jaar ‘16/’17, heeft daarna een bestuursjaar 
gedaan en de financiën in orde gehouden. Als penningmeester 
weet hij waar je tegenaan kan lopen. Daarnaast had ik de eer om 
bij Joep in een commissie te mogen zitten, door zijn kunde en 
random dierenfeitjes was dat altijd erg leuk. Zijn zeer geschikte 
ervaring als penningmeester zijn een goede toevoeging.  
 
Stemming Joep 
Voor: 37 
Tegen: 1 
Onthouding: 1 
 
Elisabeth: Bij de volgende hamerslag, indien geen bezwaar, 
installeer ik Joep van de Sanden voor de functie van KasCo-lid van 
Volleybalvereniging Van Slag. 

14 Decharge RvA-lid 
 
Elisabeth 

Elisabeth:  
Marinka Willemsen was vanaf 2013 lid bij Van Slag en heeft in 
vele teams deel mogen nemen aan de strijd. Vorig jaar tijdens de 
Najaars ALV werd ze ingestemd als RvA lid en we vinden het 
ontzettend jammer dat we haar nu moeten dechargeren want ze 
was een fantastische toevoeging aan de RvA. Ze geeft altijd goed 
advies en heeft echt een Van Slag hart. We gaan haar ontzettend 
missen, niet alleen als RvA lid, maar als teamgenoot en echt ras 
Van Slagger. We wensen haar heel veel succes met haar 
promotieplek in Denemarken.  
 
Elisabeth: Bij de volgende hamerslag, indien geen bezwaar, 
dechargeer ik Marinka Willemsen voor de functie van RvA-lid van 
Volleybalvereniging Van Slag. 



 
15 Installatie RvA-lid 

 
Elisabeth 

Elisabeth geeft het woord aan Wouter.  
Wouter: Dan willen we jullie graag Roline Krol voorstellen als 
nieuw RvA-lid. Ze zit al een aantal jaren bij Van Slag en speelt bij 
At Your Service. Ze heeft al heel wat commissie ervaring in de 
IntroCie en AcCie en met haar meedenkende en ook kritische en 
houding zou zij een geschikt lid zijn voor de RvA.  
 
Stemming Roline 
Voor: 33 
Tegen: 4 
onthouding: 2 
 
Elisabeth: Bij de volgende hamerslag, indien geen bezwaar, 
installeer ik Roline Krol voor de functie van RvA-lid van 
Volleybalvereniging Van Slag. 

16 W.V.T.T.K. 
 
Elisabeth 

Elisabeth: 
In de lijn van transparantie willen we iets benoemen wat niet in 
ons beleidsplan stond. Dit heeft betrekking op de TC. We hebben 
gemerkt dat er in de vereniging misschien wat onvrede en vragen 
waren met betrekking op de werking van de TC.  
 
Amalia:  
De samenwerking tussen mij en de TC verliep niet altijd even 
goed, dit kwam doordat het voor mij niet geheel duidelijk was 
hoe de TC te benutten. Hierdoor heb ik wat dingen te laat of niet 
gecommuniceerd en hierin had ik eerder de 
verantwoordelijkheid moeten nemen om dit te verduidelijken en 
verbeteren.  
Nu hebben we een aantal keer samen gezeten met zijn alle om te 
evalueren en hebben we gekeken hoe het beter kon, om ervoor 
te zorgen dat het in de toekomst beter zou gaan. Ik ga me er 
volledig voor inzetten om de samenwerking tussen mij en de TC 
soepeler te laten verlopen. De RvA is nu ingeschakeld om te 
kijken wat er beter kan in mijn functioneren om dit soort dingen 
voor te zijn. Ik ben bereid me hiervoor volledig in te zetten en 
mijn uiterste best te doen. 
 
Sietse-Jelle: Heeft dit gevolgen gehad voor de teamindeling? 
Amalia: Dit heeft zeker gevolgen kunnen hebben. Ik ga er nu hard 
mee aan de slag, daar waar het gevolgen had kunnen hebben. 
Max: Wat bedoel je qua gevolgen? 
Amalia: Daardoor denk ik dat er mogelijk wat mensen niet 
helemaal op hun plek zitten, maar dit is moeilijk te vergelijken. 
Wotte: Ga je daar wat aan doen? Mensen omhoog of omlaag 
plaatsen? 
Amalia: Daar waar nodig wel, in hoeverre de teamindeling dat 
toestaat en waar plekken zijn. 
Wotte: Ik ken teams, zoals Jumpsuits, die niet helemaal tevreden 
zijn. Zijn er plannen om op bepaalde plekken berichten te 
plaatsen om mannen met volleybal ervaring bij Van Slag te 



krijgen? Bijvoorbeeld Facebook advertenties voor mensen die 
kunnen volleyballen, of bij Olympos trainingen mensen die hoog 
niveau spelen benaderen. Zijn daar plannen voor? 
Amalia: Ik denk dat dit zeker goede optie is om op deze manier 
naar spelers te kijken. 
Wotte: Er zijn zat mensen die niet bij Van Slag zitten en kunnen 
volleyballen, er zit daar zeker niveau. 
Amalia: Dat is een goede.  
Max: Dat zijn blijkbaar gemotiveerde mensen.  
Wotte: Dit was twee jaar geleden ook bij Florian bij LMF. Hij wist 
niet van het bestaan van Van Slag af. Je kan op een maandag of 
donderdag bij de Olympos trainingen kijken om iemand te vinden 
die zeker een balletje kan slaan. Daar zitten mensen met niveau 
en sommigen weten niet eens van het bestaan van Van Slag af. 
Ga daar eens rondkijken en niet alleen daar kijken maar 
bijvoorbeeld ook Facebookposts plaatsen. 
Mirte: Dat zijn goede dingen voor in het beleidsplan rondom de 
TC. 
Sietse-Jelle: Je gaf aan dat het voortkwam uit samenwerking met 
de TC, maar voorgaande jaren was er geen TC. Ik vraag me dan 
een beetje af waar het vandaan komt, die problemen met de 
teamindeling. 
Amalia: Ik bedoelde niet dat de TC daar uit voortkwam.  
Sietse-Jelle: Wat moet ik me daar dan bij voorstellen? 
Amalia: Ik wil daar liever later persoonlijk verder op ingaan, eerst 
hebben we hierover een evaluatie met de RvA. 
Wotte: Krijgen we daar dan nog wat over terug? 
Elisabeth: Tijdens de HALV willen we de TC evalueren. Het is erg 
belangrijk om te kijken in wat voor lijn we het gaan voorstellen 
voor aankomende jaren.  
Mirte: Ik denk dat er vanuit Ellen en mij is gemerkt dat, in het 
nemen van de verantwoordelijkheid die je hebt als 
teamcoördinator, steekjes zijn laten vallen. We hebben dingen 
overgenomen die niet hadden gemoeten.Dat gaat voor ons op 
deze manier ook niet langer.  
Tinke: Moet dat nu besproken worden? 
Ellen: Wat Amalia zegt gaat over communicatie tussen haar en de 
TC. We hebben op meerdere fronten meerdere gesprekken 
gevoerd. Het is onze taak om te signaleren als iemand 
onvoldoende functioneert. Op dit moment, na zoveel evaluaties, 
hebben we het idee dat we een halve bestuursfunctie aan het 
draaien zijn en dat redden we niet. We staan absoluut open voor 
een samenwerking en kijken samen met de RvA hoe we dit 
kunnen verbeteren. Voor ons moet het op tafel komen wat het 
probleem is, om onze eigen grenzen aan te geven.  
Sietse-Jelle: Als je nu voorstelt om dit pas over half jaar te 
evalueren. Ik denk niet dat het zo half jaar door kan gaan. 
Elisabeth: Het wordt zeker eerder geëvalueerd, maar op HALV 
wordt het met jullie gedeeld. 
Wotte: Kan dit niet met een tussentijdse update? 



Ellen: Dit is wel gevoelige informatie om te delen, dus dat kan 
niet. 
Wotte: De HALV is te laat, dus er moet iets gebeuren. Desnoods 
een update over wat er veranderd is en wat er nu wel goed gaat. 
Maar we moeten wel weten wat er gaat veranderen om erger te 
voorkomen 
Mirte: Het is lastig om te zeggen hoe dit geen persoonlijke info is. 
Zoals het nu gaat houden we het nog niet twee weken vol, dan 
stoppen Ellen en ik. 
Koen: Het is belangrijk om het bestuur de taak te geven om 
informatie te delen naar de leden toe.  
Joep: Als jullie stoppen, wordt het dan niet een groot probleem? 
Elisabeth: We zijn er mee bezig. We geven nog niet op en de RvA 
is ook ingeschakeld.  
Wouter: We hebben nog niet met iedereen kunnen spreken. 
Binnenkort gaan we met het bestuur en de TC om tafel zitten en 
zo snel mogelijk inventariseren hoe we dit bekend kunnen maken 
naar de leden.  
Joep: Hebben we een vangnet?  
Elisabeth: Het bestuur. 
Wotte: We horen dingen op een ALV die verontrustend zijn. We 
willen hier wel dingen over terug horen dus er moet een moment 
komen dat we horen dat het allemaal goed is. Maar in wat voor 
vorm dan?  
Ellen: Misschien een idee dat jullie, 35, een idee maken voor 
terugkoppeling en dit laten weten. 
Elisabeth: Goed idee. 
Wotte: Goed idee. 

17 Rondvraag 
 
Elisabeth 

Sietse-Jelle: Volgende keer dit topic over de technische 
commissie toch eerder behandelen op een ALV. Belangrijker dan 
een lullige twintig euro op een begroting.  
 
Mirte: Ik vind het een lastige situatie met de technische 
commissie. Ik weet niet zo goed hoe ik er verder mee moet. Voor 
mij was dit wel het laatste moment waar ik al m’n energie voor 
ging geven.  
Ellen: Hier sluit ik me bij aan. 
 
Jelle: Bier drinken?  
Elisabeth: Ja.  
 
Wotte: Over de ALV promotie, we kregen vandaag pas een 
berichtje in de teamcaptains app over de ALV. De FeCo promotie 
was ook niet optimaal, kan ruimer van tevoren. Het was een leuk 
feestje, waarschijnlijk door extra leden met de extra H-poule.  
Marshall: Sluit ik me bij aan.  
 
Mirte: Wat voor afspraken maken we nu? 
Ellen: Het overvalt me, en Mirte ook, dat het nu pas is besproken. 
Ik merk dat er verwarring is. Is het iets, ook namens de RvA, om 
hier toch een extra avond voor te plannen? Anders moeten wij 



het weer met ons tweeën oplossen, dus ik wil met de RvA een 
avond plannen om dit te bespreken.  
Wouter: We kunnen nu niet zeggen of er een extra avond moet 
komen, laten we de optie inventariseren. Hier kunnen we nu 
alleen nog niks over zeggen. Laten we wel z.s.m. een avond 
plannen om dit te bespreken.  
 
Max: Kom wel met een antwoord waar we echt iets aan hebben. 
Dan heb ik liever dat het een halve week langer duurt, met een 
beter antwoord. Als het maar goed doordacht is. Werk het goed 
uit en dan maakt het mij persoonlijk niet uit dat het wat langer 
duurt. 
Wotte: Is het een idee dat Ellen en Mirte hun handen er vanaf 
trekken? Het zit jullie dwars dus dan moet je, misschien heel 
zwart wit, stoppen. Maar dan is het nu klaar.  
Ellen: Nee, want ik vind dat wij ook iets zijn aangegaan. M’n punt 
is nu meer dat er niet genoeg tijd voor is, alleen nu heeft nog 
steeds niemand een idee wat nu precies het punt is. We hebben 
ook onze eigen verantwoordelijkheid genomen. Hier staan we 
nog steeds achter. We gaan met de RvA hierover praten. 
Tristan: Ik weet niet precies wat er is gebeurd, maar het is 
belangrijk om te weten wat het voor de leden gaat betekenen. Ik 
heb geluiden gehoord dat leden ongelukkig zijn met hun indeling. 
Elisabeth: Dat is ook zeker de prioriteit, vertrouw ons er op dat 
we hier mee aan de slag gaan en op terugkomen. 
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