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Notulen Algemene Ledenvergadering VC Voluntas 27 maart 2018 
 
Aanwezig (29): 
Desiree Veelen, Jarno Henstra, Nathalie Verhelle, Roel Reumkens, Harald Brntjens, Tessa Reinders, 
Manouk Janssens, Celine Goossens, Charlotte Horrichs, Erik Janssen, Jeu ten Berge, Rick Jacobs, Wido 
Kruytzer, Jan Timmermans, Truus Cloudt, Miep Bonné, Fons Voesten, Hay Cloudt, Pierre Muizers, 
Pierre Sloesen, Peter van Kruchten, Jan Beckers, Rob Vroegop, Jack Geraeds, Peter Henstra, Ger 
Nacken, Hans Schuren, Pierre Veelen, Ronald Cillekens.  
 
Afgemeld bij secretariaat (29):  
Carin Kolodziejak, Alexandra Sontag, Vera Timmermans, Joke Timmermans, Britt Schmitz, Bianca 
Jacobs, Wim Bonné, Shauney De Laruelle, Jacky Meijers, Lotte Schmits, Natasja Brentjens, Jo Bonné, 
Jenny Fijten, Lotte Fijten, Monique Noll, Lara Cuipers, Gitte Rademacher, Fenne Kuijpers, Nienke 
Wassenberg, Wendy Cremers, Willeke Wassenberg, Rinie Golsteijn, Arly Reumkens, Rionne Cuypers ,  
Dorien Broen, Nathalie van Pol, Henk Dortangs, Zoë Willems, Lotte Nacken, Aniek Bontekoe. 
 
1. Opening door de voorzitter 
De voorzitter opent de vergadering om 20.03 uur en heet eenieder van harte welkom. 
Er zijn geen aanvullende agendapunten kenbaar gemaakt.  
 
2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 27 maart 2017 (bijlage 1) 
De notulen van de ALV d.d. 27 maart 2017 worden vastgesteld onder dankzegging aan Pierre Veelen 
(secretaris). Er zijn geen op/aanmerkingen op de concept notulen. 
 
3. Mededelingen/verantwoording   
 
Verslag vertrouwenscommissie 
Carin Kolodziejak en Desiree Veelen vormen de vertrouwenscommissie. Het afgelopen jaar heeft de 
vertrouwenscommissie geen meldingen binnen gekregen. De commissie is ook niet gevraagd voor 
situaties in teams of daarbuiten voor overleg en advies.  
 
Het bestuur heeft de vertrouwenscommissie gevraagd om kennis te nemen van het “Rapport van de 
Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport” dat we van de Nevobo hebben 
ontvangen en om daarna om gezamenlijk met het bestuur te bepalen of en waar er mogelijke 
verbeterpunten of aandachtspunten liggen.  
  
Verslag potgrondactie  
Op verzoek van het bestuur is de organisatie van de potgrondactie 2018 uitgevoerd door Pierre 
Veelen, Fons Voesten, Rob Vroegop en Cees Bontekoe. 
Bij de organisatie werd gebruik gemaakt van het eerder samengestelde draaiboek van 2012. 
 
Ofschoon Voluntas gebukt gaat onder een vermindering van het aantal leden is de organisatie er 
toch in geslaagd om voldoende groepen en routes op te stellen. Bij de leden van Voluntas ontbrak 
het enthousiasme niet. De stemming zat er in en er werd met plezier rondgegaan 
 
Er deden 42 (van de 93) mee, maar ook enkele familieleden, vrienden en buren. 
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Een punt van aandacht is de geringe 
bijdrage van de leden van de teams 
die juist het meeste vragen van de 
vereniging.  Onderstaande grafiek 
laat zien die met name de teams 
waarin de vereniging veel investeert 
qua trainers, coaches het juist af 
laten weten. Geen tijd kan volgens 
mij geen reden zijn. De volledige 
inspanning bedraagt 4 uur. Maar 
zelfs één uur meelopen zou al 

effectief kunnen zijn maar vooral het verenigingsgevoel kunnen stimuleren. De vraag is of deze 
teams binnen een vereniging passen. Willekeurige vereniging vraagt meer van haar leden. 
 
Opbrengst ongeveer € 2.000,-  
 
De samenwerking met PLUS Bronswijk (bestellen van de potgrond), Vurenhof Boerengolf 
(beschikbaar stellen van de locatie), automobielbedrijf Bustin (locatie en spandoek, leveren van een 
Caddy en grote Bus) en garagebedrijf Cuypers (Caddy en aanhangwagen) was ook dit jaar weer 
uitstekend. 
 
Verslag ledenadministratie 
Momenteel zijn er 93 actieve geregistreerde leden.  
 
Het blijkt nog steeds lastig te zijn om de gegevens voortdurend te actualiseren, er blijft aandacht 
nodig van de leden, trainers en coaches en penningmeester. Zeker een aandachtspunt voor het 
nieuwe bestuur.  
 
De database van de website is nu de leidende bron voor de leden administratie.   
Pierre Veelen en Fons Voesten stemmen nog af hoe de ledenadministratie in de huidige vorm zo 
optimaal mogelijk gebruikt kan worden. 
 
Wat de invloed zal zijn op de ledenadministratie in het kader van de GDPR/AVG zal de komende tijd 
helder worden. 
 

Verslag Website en Social Media 
In de afgelopen periode is de website( www.voluntas.nl ) zichtbaar en onzichtbaar aangepast en 
verbeterd. De belangrijkste wijzigingen waren:  
• Upgrades van de website software 

• Beveiliging website verbetert (“groene slotje”) 

• Vernieuwen van de foto’s bij de diverse teams. 

• Handleidingen toegevoegd 

• Gedoe rondom hacks / ddos en ander onheil afhandelen.  

We hebben 2 vermoedelijke hack pogingen gehad. 

• Website wordt vooral bezocht door zoekrobots.  

• Automatische koppeling naar excel bestanden voor ledenadministratie en andere overzichten 

beëindigd. Bleek te hack-gevoelig. 

• Kleine aanpassingen in de Leden administratie.  

• Formulier voor reserveringen van potgrond 

De website wordt nog steeds relatief weinig bekeken/gebruikt. Er is een vaste groep van regelmatige 
bezoekers. 
 

https://d.docs.live.net/4a8ee7a51ca177c4/_voluntas/_input_ALV/2016/Website/www.voluntas.nl
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Verder heeft VC Voluntas een facebook pagina ( www.facebook.com/vcvoluntas ). Deze wordt beter 
bezocht/bekeken dan de website. Facebook nu ook gebruikt voor evenementen. 
 
Voor de komende periode zal de website aangepast moeten worden in het kader van de GDPR/AVG. 
Hierdoor zullen met name foto’s achter een login verdwijnen. Daarnaast zal het privacy statement 
aangepast moeten worden.  
 
Ben nog op zoek naar een manier om alle leden een mail te sturen de facebook site van voluntas te 
volgen. Weinig aanbod/aanleveren van artikelen vanuit de leden. 
 
Sponsoring door Rabobank 
Voluntas is weer aangemeld als deelnemer aan de sponsoractie van de Rabobank. Leden die een 
Rabobank rekening hebben wordt gevraagd om zich aan te melden als lid (dat is gratis). Daarna 
kunnen ze stemmen op Voluntas waarmee we weer een leuke som sponsorgeld kunnen krijgen. 
 
Tappen Biejmösje 
De vereniging is gevraagd om, tegen en kleine vergoeding, te tappen tijdens de prinsereceptie van de 
Biejmösje. Hier hebben 25 leden aan mee gedaan. Biejmöse waren na afloop erg tevreden en we zijn 
gevraagd om volgend jaar weer te tappen. 
 

4.  Jaarverslag 2017 
 

Nevobo-teams 
 
Senioren 
Dames1 is kampioen geworden nadat we enkele jaren promotie hebben gespeld, is dit jaar 
vroegtijdig in het seizoen de eer voor ons. 
 
Dames 2 staat momenteel  6e  en is niet meer in te halen, maar kan ook geen 5e meer worden. De 
komende 3 wedstrijden moet er nog tegen de nummers 2,3 en 4 gespeeld worden. 
 
N-Jeugd 
Aan het begin van het seizoen gestart met een N1, N5 en N6 team. In de zomer gelukkig ook een 
trainster gevonden voor de N1 in de persoon van Shauney de la Ruelle. 
N1 speelt geen competitie omdat er niet voldoende spelers zijn. 
 
De N5 en N6 worden getraind door Jarno en Angelina. In totaal hebben ze 13 spelers. In januari 
besluiten een aantal speelsters van de N5 zich te bedanken. Gevolg is dat er geen volwaardig team 
meer kan worden opgesteld en dat het team teruggetrokken wordt voor de tweede helft van de 
competitie. 1 speelster maakt de overstap naar het N6 team, dat nu bestaat uit 8 speelsters. 
 
Het N1 team blijft van samenstelling wisselen, er stoppen er een paar en er komen er weer bij, maar 
nooit meer dan 3 spelers. Ten tijde van de ALV bestaat het zelfs nog maar uit twee (nieuwe) spelers. 
Hopelijk kunnen aan het einde van het schooljaar nog een paar kinderen overgehaald worden om te 
komen volleyballen. 

Recreanten 
DR 1 
Bestaat uit 10 leden waarvan dit seizoen 9 spelende leden. Een lid tijdelijk, wegens omstandigheden, 
op non actief. 
Staan momenteel op een tweede plaats.  
Gaan volgend seizoen weer allemaal door met volleyen.  
Wim Bonné blijft hun scheidsrechter. Tellen zelf. 
Indien mogelijk, graag weer om 19.30 uur aanvang training en op maandag.  
 

https://d.docs.live.net/4a8ee7a51ca177c4/_voluntas/_input_ALV/2016/Website/www.facebook.com/vcvoluntas
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DR 2 
Bestaat uit 7 spelende leden. 
Staan momenteel op een negende plaats. 
Gaan volgend seizoen weer allemaal door met volleyen.  
John Hendriks blijft scheidsrechter bij de wedstrijden thuis. 
 
DR 3 
Bestaat uit 7 spelende leden. 
Staan momenteel op een zesde plaats. 
Gaan volgend seizoen weer allemaal door met volleyen. 
Tonny Cillekens blijft scheidsrechter bij de wedstrijden thuis, mits er niet teveel woensdagen achter 
elkaar zijn. Zij mist anders teveel volksdansavonden.  
Tiny de Veen blijft coachen.  
 
DR 2 en 3:  
Helaas is Petra Dortangs op eind van vorig seizoen moeten stoppen vanwege blessure.  
Inge van Heugten, halverwege seizoen, wegens verhuizing gestopt. 
Nienke Wassenberg in begin van seizoen mogen verwelkomen.              
Ronald Cillekens blijft ons komend seizoen trainen. Helaas geeft hij aan dat dit waarschijnlijk het 
laatste seizoen is. Dit vinden wij  héél erg jammer!!!  
Mariet Vrancken blijft tellen bij beide teams,  bij alle thuiswedstrijden. 
Op 23 mei, vriendschappelijke wedstrijd in Reuver met 1 team. Reuver komt 7 mei naar Posterholt. 
Op 25 april een vriendschappelijke wedstrijd in Stramproy. Indien mogelijk graag weer om 19.30 uur 
aanvang training op maandag. 

 
HVT 
Bestaat uit 8 spelende leden. Jeroen Hendriks komt erbij als lid. Vorig seizoen vaker uitgeholpen. 
Iedereen wil komend seizoen ook blijven volleyen. 
Staan momenteel op een derde gedeelde plaats. Steeds hogerop geklommen tijdens dit seizoen.  
Gelukkig weinig blessures dit jaar; hierdoor fijner spel. 
Jeu ten Berge is scheidsrechter tijdens wedstrijden thuis. Jan Timmermans en Peter Henstra helpen 
uit als Jeu verhinderd is. 
Training dag en tijd graag handhaven. 
Er is, tot nog toe, niets gepland om gezamenlijk iets te doen naast het volleyen….  Barbecue?? 
 
HR 
Bestaat uit 9 spelende leden. 
Hebben graag leden erbij. Het is moeilijk om leden erbij te krijgen. Met hulp van enkele dames van 
DR 2 en 3 is het wel gezellig. 
Er bestaat een kans dat Jarno hier in Posterholt gaat stoppen en in Reuver gaat volleyen.. 
Pierre Muizers hoopt ook nog dat hij komend seizoen nog in staat is om te komen volleyen.. 
In St. Odiliënberg doet men nog steeds volleyen. Soms maar met 6 personen. Stuk goedkoper omdat 
zij alleen maar de zaal hoeven af te huren. 
Fons Voesten doet fluiten tijdens de wedstrijdjes die altijd gespeeld worden. Dit zal hij komend 
seizoen voortzetten. 
Training dag en tijd graag handhaven. 
 
Bij iets leuks doen gezamenlijk: Peter van Kruchten reageert ad hoc om de film te draaien van de 
wedstrijd in Meerlo waar hun de eerste keer, na zoveel jaren, eindelijk eens hebben gewonnen! 
Beginnen met een etentje hier in de kantine en daarna nog gezellig samen zijn. Dit is bedoeld met 
partner. Peter zal een drietal datums doorsturen. 
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5. Financieel overzicht (toelichting Ger Nacken, zie bijlage 2) 
 

Toelichting Jaarrekening 2017: 

• Vermogen gestegen t.o.v. 2016 agv positief resultaat 

Verder weinig bijzonderheden 
 

▪ Toelichting exploitatie 

o Opbrengsten lager: 

▪ Contributie minder a.g.v. minder leden.  

▪ Subsidie daalt vanaf 2017 met 5 % per jaar 

▪ Sponsoring lager agv door eenmalig AKZO in 2016 

▪ Potgrondactie stabiel.  

o Kosten 

▪ Zaalhuur lager 

▪ Vrijwilligerskosten hoger, ook door eerder genoemde kosten gezonde leefstijl.  

▪ Kleding lager 

▪ Rest van kosten in lijn met verwachting . 

▪ Begroting 2018 

o Opbrengsten stabiel: 

▪ Contributie inkomsten iets lager begroot, maar onzeker ivm  eventuele mutaties 

▪ Extra inkomsten ivm tappen receptie biemösje 

o Kosten hoger : 

▪ Met name kosten voor vrijwilligers vergoeding hoger i.v.m. 2 trainers bij 

ongewijzigde teams 

Jan Beckers: 
Betaalt iedereen op tijd de contributie gezien de hoge openstaande vorderingen? Dat blijkt 
inderdaad een probleem bij een aantal leden.   
Het bestuur wordt gevraagd om te onderzoeken of een automatische incasso wellicht een optie is. 
 
Vaststellen contributie seizoen 2018/2019 
 
De contributie hoeft niet verhoogd te worden en het basis bedrag is vastgesteld op € 165,-- exclusief 
NeVoBo-bijdrage. 
 
6.  Kascontrole 
Verslag kascontrole commissie 
Bij besluit van de Algemene vergadering van 4 april 2017 zijn Jeu ten Berge en Wido Kruytzer 
benoemd in de kascontrolecommissie.  
 
Wido Kruytzer en Jeu ten Berge hebben financiële stukken bekeken en getoetst. Ze hebben daarbij 
geen onregelmatigheden geconstateerd. Bestuur wordt verzocht decharge te verlenen aan 
penningmeester Ger Nacken.  
 
Verzoek decharge wordt door bestuur toegekend. Voorzitter bedankt Ger voor zijn inzet in de 
afgelopen periode. 
 
Benoeming nieuwe kascontrole 
Bij besluit van de Algemene vergadering van 27 maart 2018 zijn Rik Jacobs en Wido Kruytzer 
benoemd in de kascontrolecommissie.  Als reserve-lid is Jeu ten Berge benoemd. 
 



Notulen algemene ledenvergadering VC Voluntas 27 maart 2018 - 6 / 6 - 
 

 

7. Bestuursverkiezing en wijziging zittingstermijn bestuursleden 
Aftredend en verkiesbaar: Pierre Veelen (secretaris), Peter Henstra, Ronald Cillekens (wedstrijd 
secretariaat).  
Er hebben zich geen nieuwe kandidaat bestuursleden aangemeld.  
 
De vergadering kiest alle 3 de leden unaniem in het bestuur met behoud van hun taken. 
 
8. Privacy Wetgeving (GDPR/AVG) 
Ook VC Voluntas zal moeten gaan voldoen aan de geweizgde privacy wetgeving die per 25 mei 2018 
in gaat. Op basis van een stappenplan dat we van de Nevobo hebben ontvangen worden de 
benodigde activiteiten ontplooid. Belangrijkste wijziging voor de leden is dat er een 
bijgewerkte/uitgebreider privacy statement van toepassing zal worden en dat de leden dit 
persoonlijk opnieuw dienen te accorderen.   
 
Door de Nevobo wordt geadviseerd om een privacy-coordinator te benoemen. Aan de leden wordt 
gevraagd om t.z.t. deze taak over te nemen. In de vergadering was er op dat moment geen animo. 
 
9. Stichtingsbestuur Sporthal 
Uit de wandelgangen vernomen dat de gemeente rond september 2018 de zaken rondom de 
sporthal afgehandeld wil hebben, en dat er dan ook een stichting is die het beheer zal overnemen. 
Het is van belang dat ook een vertegenwoordiger van VC Voluntas in het bestuur van die stichting 
deelneemt. Vooralsnog zal Hans dat voor z’n rekening nemen. Aan de leden wordt gevraagd om t.z.t. 
deze taak over te nemen. In de vergadering was er op dat moment geen animo. 
 
10. In stand houden vereniging 
Het is moeilijk om nieuwe leden te werven, ook nadat we elk jaar trainingen geven op de basisschool.  
Altijd veel reactie van de kinderen dat ze willen komen, maar uiteindelijk mogen we blij zijn als er 
eentje daadwerkelijk komt. Peter zal dit jaar aan het eind van het schooljaar nog eens bij de klassen 
langs gaan of er nog iemand geïnteresseerd is om volleybal te volgen. 
  
11. Rondvraag 
Rob Vroegop: 
Vraagt zich af waarom er geen info van Voluntas meer in het Posterweakblaad staat.  
Het bestuur wordt gevraagd om hier een oplossing voor te verzinnen zodat er weer Voluntas info in 
het Posterweakblaad staat. Fons oppert om een taakomschrijving te maken waarin is aangeven 
welke activiteiten daartoe uitgevoerd moeten worden en hoeveel tijd dat kost. 
 
Erik Janssen: 
Er waren tijdens de laatste wedstrijd geen telformulieren aanwezig. Bedoeling is dat de standen 
bijgehouden gaan worden middels het digitale wedstrijd formulier (DWF).  
Tevens zullen de tellers worden voorzien van de eenvoudige instructie rondom DWF.  

 
12. Sluiting  
De voorzitter sluit de vergadering om 21.19 uur de vergadering met dank aan eenieder voor de 
inbreng. 

 


