
Verslag Algemene Ledenvergadering 25 september 2019

Aanwezig: 10 leden, waarvan de bestuursleden:
Stephan Haukes - voorzitter / sector Prestatie
Piet Eggermont - secretaris
Bas Derksen - penningmeester
Ans Majoor - sector Jeugd

Afgemeld: 11 leden hebben zich afgemeld

1. Opening
Voorzitter Stephan Haukes opent de vergadering. 
Dit is de najaarsvergadering, waarin de rekening over het afgelopen seizoen wordt vastgesteld. 
Ook wordt gekeken of de begroting voor het nieuwe seizoen moet worden bijgesteld.

2. Vaststellen verslag ALV 17 april 2019
Het verslag van de ALV van 17 april 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Jaarverslag 2018-2019 
De  vereniging kan terugkijken op een prima seizoen, zowel sportief als qua qua ontwikkeling.
Opvallend is de stijging van het aantal jeugdleden, waardoor de jeugd een steeds groter deel van 
VoCASA uitmaakt. Dat legt wel druk op de senioren, die vaker nodig zijn om te helpen bij de 
jeugd. 
Dat betekent dat het werven van senioren ook aandacht verdient. Door het jaar heen melden 
zich veel volwassenen die willen gaan volleyen. Omdat onze seniorenteams vrijwel vol zitten, 
willen we kijken of we een “veegploeg” kunnen opzetten, waarin nieuwe leden samen kunnen 
volleyballen, in afwachting van deelname aan een team in het volgende seizoen.
Ook de scheidsrechters verdienen extra aandacht: Voor onze hogere teams hebben wij de plicht 
om ook scheidsrechters op een hoger niveau te leveren. Dat lukt nu vooral door de bijdrage van 
externe scheidsrechters, waaronder John Peeters, die in het nieuwe seizoen een aantal extra 
wedstrijden voor zijn rekening neemt. Om ook in de toekomst te kunnen leveren, zullen we eigen
scheidsrechters moeten opleiden voor dat niveau. 
Daarnaast stoppen scheidsrechterscoördinator Lisette Coolen en scheidsrechteraanwijzer Lotte 
Neijenhuis vanwege drukke werkzaamheden. Kortom, we zoeken mensen die de 
scheidsrechterscommissie opnieuw willen organiseren en we zoeken scheidsrechters die 
opgeleid willen worden voor een hoger niveau.

De ALV  spreekt haar waardering uit voor het jaarverslag en stelt dit met algemene stemmen 
vast.

4. Financieel verslag 2018-2019
Penningmeester Bas Derksen licht de verlies- en winstrekening over het afgelopen seizoen toe. 
De baten zijn iets lager dan begroot, doordat de sponsoropbrengsten iets lager uitvielen. Dat 
werd voor een groot deel opgevangen door de hogere opbrengst aan contributies en doordat 
onze acties – vooral de Grote Clubactie – meer opleverden.
De lasten zijn voor het grootste deel verlopen, zoals begroot. De zaalhuur viel wat lager uit, 
omdat we vooral aan het begin en het einde van het seizoen minder externe ruimte hoefden te 
huren. De verenigingskosten vielen hoger uit,  door meer wedstrijddagen en extra 
beheerskosten.
Op de balans wordt een verschuiving zichtbaar van liquide middelen naar vorderingen. Voor een 
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belangrijk deel wordt dat veroorzaakt, doordat we de nieuwe wedstrijdkleding voor de komende 
3 seizoenen in een keer hebben betaald, terwijl de kledingbijdrage van de leden per seizoen 
wordt betaald. Daarnaast stonden op de einddatum nog een bedrag aan te ontvangen 
contributie open, dat inmiddels voor een belangrijk deel is binnengekomen.
Omdat onze uitgaven en inkomsten gedurende het seizoen goed op elkaar afgestemd zijn, vormt 
het lage niveau aan liquide middelen geen probleem.
Bij de passiva staat nog ene bedrag aan ontvangen borg, vanuit de vorige kledingperiode. Het 
bestuur is van plan dit bedrag toe te voegen aan het kledingfonds, waaruit de huidige kleding 
wordt gefinancierd. Individuele leden die kunnen laten zien dat zij ooit kledingborg hebben 
betaald kunnen deze bij de penningmeester nog terugvragen.

5. Verslag Kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie bestaat uit Frank Meeuwsen¸ Ellen Coolen-Mulder en Jack Naus. De 
commissie heeft de boeken gecontroleerd. Naar het oordeel van de commissie is de 
boekhouding correct, volledig en nauwkeurig uitgevoerd.

6. Goedkeuring financieel verslag en decharge bestuur
De vergadering stelt met algemene stemmen het financieel verslag 2018-2019 vast. Daarmee is 
het bestuur gedechargeerd.

7. Bijgestelde begroting 2019-2020.
De ALV ging in april akkoord met de voorgestelde begroting 2019-2020 en de bijbehorende 
contributies. In de najaarsvergadering kijken we of er reden is die begroting bij te stellen, nu het 
nieuwe seizoen van start is gegaan..
De penningmeester presenteert de aangepaste cijfers. De zaalhuur valt iets hoger uit, door de 
stijging van het aantal (jeugd)teams en door iets meer trainingsuren in de prestatielijn. Daarnaast
vallen de verenigingskosten wat hoger uit, omdat we meer wedstrijddagen hebben op de 
zaterdag.
Die hogere lasten worden gecompenseerd door de hogere contributie-opbrengsten. Per saldo 
resteert een klein overschot op begrotingsbasis.

De vergadering gaat unaniem akkoord met de bijgestelde begroting voor het seizoen 2018-2019

8. Benoeming bestuursleden
Penningmeester Bas Derksen treedt af volgens het Rooster van Aftreden. Hij stelt zich 
herkiesbaar en het bestuur stelt voor Bas opnieuw te benoemen voor 4 jaar.

De vergadering gaat unaniem akkoord met deze benoeming.

De functie van bestuurslid Volleybalondersteuning is nog vacant. Het bestuur roept leden die 
geïnteresseerd zijn in deze functie op zich te melden bij de voorzitter.

9. Rondvraag
 De voorzitter meldt dat er een nieuwe PR- en communicatiecommissie in het leven is 

geroepen. Zij gaan al onze informatiekanalen stroomlijnen en op elkaar afstemmen. Doel
is (ook) om de leden beter te informeren over wat er speelt en hen er meer bij te 
betrekken.

 Ook meldt de voorzitter dat  we nog steeds in overleg zijn met de gemeente over de 
nieuwe sporthal in Noord. Onze inzet is om in de nieuwe hal al onze wedstrijden onder te
brengen en een deel van onze trainingen. De huidige VoCASA-hal blijft in gebruik als 

Volleybalvereniging VoCASA, Postbus 6557,  6503 GB Nijmegen
secretariaat@vocasa.nl

KvK Nijmegen 40146310



trainingshal. Het komende half jaar wordt het overleg afgerond, want midden 2021 moet
de nieuwe hal klaar zijn.

 Martin Martens vindt het jammer dat zo weinig leden aanwezig zijn, terwijl er toch goed 
werk wordt verricht om de club draaiend te houden. De voorzitter antwoordt dat door 
het werken met twee algemene vergaderingen de nadruk meer ligt op de 
voorjaarsvergadering, omdat daar de keuzes voor het nieuwe seizoen gemaakt worden. 
De najaarsvergadering rondt vooral het afgelopen seizoen af en als alles volgens plan is 
verlopen, is dat wat minder spannend.

 Hans Berendsen vraagt hoe het (financieel) gaat met Asacov. Formeel valt dat natuurlijk 
buiten de bevoegdheid van deze ALV maar de penningmeester van Asacov is graag 
bereid na het sluiten van deze vergadering daarover iets te vertellen.

 Frank Meeuwsen benadrukt nog eens hoe belangrijk is dat breedtesport en topsport 
contact met elkaar hebben. Nu gebeurt dat vooral door persoonlijke contacten maar in 
de nieuwe PR- en communicatieaanpak krijgt dat ook extra aandacht.

 Joop Stevens vraagt aandacht voor het actueel houden van het informatiescherm in de 
kantine. Hij kent eventueel wel mensen die daarbij willen helpen.

10. Sluiting
De voorzitter meldt nogmaals dat onze Vertrouwenscontactpersoon (VCP) Wietske Wijnberg 
heeft aangegeven haar functie te willen neerleggen. Het bestuur is op zoek naar een of twee 
mensen die haar op willen volgen. Wietske is bereid haar opvolgers in te werken en ook landelijk 
is er veel ondersteuning voor de VCP. Kandidaten kunnen zich melden bij de voorzitter

De voorzitter sluit de vergadering en hoopt iedereen in het nieuwe seizoen weer op of rond het 
volleybalveld te treffen.
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