CONCEPT Verslag Algemene Ledenvergadering volleybalvereniging RoodWit’75
4 oktober 2021, 19:30 uur Sporthal De Lange Slag Wijhe

1 Opening
Afmeldingen: Paul Terhorst, Geke Kosse, John Jansen, Mirjam Valk, Margreet ten Dam, Alien ter
Maat, Jochum van der Wal.
Aanwezig: Sandra Hut, Berdien Klein Ovink, Melanie Boeve, Birte Jansen, Merlin van Gurp, Sjoerd
Beintema, Lina Olinga, Mare van der Weele, Tessa Kamperman, Jihane Abat-Toy, Hanne Kemper,
Fleur Roetert Steenbruggen, Jelmer Jilderda, Twan Hondelink, Amber van Dorsten, Lisa ten Broeke,
Annette Koopmans, Hans Oonk, Helma Beltman, Alet Zernitz, Tonnie Koekoek, Harrie Overmars,
Gerard Heideman, Jos Elshof, Alfons Beltman, Petra Hoff-Mul, Remco Oude Voshaar + Klaas Jilderda,
Mariska Beltman, Bianca Fürrer, Jan Nijboer, Ykelien Damstra.
Mededelingen:
−
−

−
−

−
−
−

Coronaprotocol – denk aan de QR-code als je naar de kantine gaat.
Onze volleybalvereniging koopt lokaal in. Dit betekent dat onze vereniging niet voor het
goedkoopste gaat wat van ver(der) moet komen, maar dat we voor lokale inkoop gaan, die
mogelijk iets duurder kan zijn.
Opzegging lidmaatschap was altijd vóór 1 juli, dat wordt vanaf nu vóór 1 juni.
Overeenkomst met Salland verzekeringen, vanwege de collectiviteitskorting. Voor leden zijn
er de volgende voordelen:
o 7% korting op de aanvullende- en tandartsverzekering.
o 5 gratis fysiobehandelingen bij de aanvullende verzekeringen Extra en Plus.
o Kans op 1 jaar gratis lidmaatschap bij de vereniging.
o 25% korting op alle artikelen via sportdirect.com.
Infoboekje is aangepast en staat op website.
Maandag 3 januari Oliebollentoernooi
Stratentoernooi: een zondag in januari 2022 – Wie wil dit organiseren? Hier is geen
antwoord op gekomen.

2 Ingekomen stukken
X

3 Notulen ALV 2020
Inhoudelijk: geen opmerkingen. Tekstueel: geen opmerkingen. Notulen vastgesteld, met dank aan
Margreet.

4 Kort verslag van seizoen 2020/2021
Covidjaar (Klaas): Er kon lange tijd niet in de zaal gesport worden. Op de beachvelden kon gelukkig
wel gevolleybald worden. Met een subsidie van Provincie Overijssel is er materiaal aangekocht.

Financiële gevolgen: minder kosten gehad, maar ook subsidies gekregen, minder sponsoring, 2x
geen krentenbollenactie.
Ledenzaken (Mariska): Per augustus 2020 had RW’75 56 leden. Per september 2021 zijn dit 63 leden;
2 damesteams, 1 herenteam, 2 jeugdteams, 3 recreantenteams. Ondanks dat we weinig hebben
kunnen spelen zijn we als vereniging toch gegroeid. RW’75 heeft trouwe leden.
Recreatiezaken (Jan): Dames recreanten hebben niet veel gespeeld, Mix-team 2 heeft met aanvulling
van mensen uit mix-team 1 nog een aantal wedstrijden gespeeld. Er zijn 2-3 velden in gebruik voor
beachvolleybal. Momenteel is er 1 mix-team ipv 2 mix-teams en 1 damesrecreantenteam.

5 Financiën
-

-

Jaarverslag 2020/2021: Het was een heel ander jaar dan vorige jaren vanwege corona.
Onder de streep komen we beter uit dan vorig jaar.
Dit jaar is ervoor gekozen om sponsoren niet te benaderen.
We hebben subsidie van de gemeente ontvangen.
RW’75 heeft er leden erbij gekregen.
Het lotto/toto-contract is door hen stopgezet.
Geen toernooi, geen krentenbollenactie.
Grote clubactie is goed gegaan.
Salland collectief (steuntje in de rug), je kunt via link (deze wordt doorgestuurd door Klaas)
overstappen.
Accountantsbureau Smit, Van Gurp en Hemeltjen zijn vaste sponsoren, ook dit jaar.
Een deel van de zaalhuur is door Ut hus kwijtgescholden.
Van de overheid is ook een tegemoetkoming gekregen voor de zaalhuur.
De gemeente heeft subsidie gegeven voor jeugdleden.

-

De beachvelden zijn afbetaald.
We hebben NeVoBo restitutie gekregen en hebben een deel niet hoeven te betalen.
Trainingskosten en vrijwilligersvergoedingen zijn ook lager uitgevallen.
Er zijn nauwelijks activiteiten georganiseerd.
De verzekering is aangepast en dit heeft geresulteerd in minder kosten.

-

Balans: Financieel gezien zijn we goed door de coronaperiode gekomen. Hiervoor waren wel extra
inspanningen nodig om bijv. de zaalhuur kwijtgescholden te krijgen van de gemeente.
Begroting 2021-2022: Wel weer krentenbollenactie + sponsoren weer benaderen. Zaalhuur is ruim
begroot, post wordt waarschijnlijk lager. Materiaal: aanschaf van nieuwe ballen. Trainingskosten
gaan omlaag, Dames 1 krijgen 1x training ipv 2x/week. We geven € 2.700 meer uit dan dat er binnen
komt. We hebben een relatief hoog eigen vermogen en we hebben dit jaar genoeg overgehouden.
De contributie willen we niet omhoog doen. De kosten voor NeVoBo zijn omhoog gegaan.
6 Verslag en verkiezing kascommissie
Bianca Fürrer heeft afgelopen jaar de functie van penningmeester op zich genomen.
Kascontrole (Gerard Heideman en Geke Kosse): Op 1 oktober 2021 zijn ze bijeen geweest om de kas
te controleren. Bianca Fürrer was aanwezig. De decharge is goedgekeurd.
Tijdens de Algemene ledenvergadering is een nieuwe kascommissie benoemd en een reservelid: Jos
Elshof en Anton Meijerink zijn de kascommissie en reservelid is Alfons Beltman.

7 Functies en taken
Bianca Fürrer wordt bedankt voor het afgelopen jaar dat ze penningmeester is geweest. Het is
jammer dat ze het komende seizoen geen penningmeester meer is van RW’75. Ze krijgt bloemen.
Bestuursfuncties vacant:
Penningmeester - Gerard Heideman gaat komend jaar deze functie vervullen.
Jeugdzaken - ,
Algemene zaken – hiervoor heeft niemand zich gemeld
Overige functies:
Websitebeheerder (Liesbeth Slob is gestopt, Kim wil het graag met nog iemand doen) - Twan
Hondelink gaat dit op zich nemen.
Barman/-vrouw - de kantine is op donderdagen open – Dames 1 gaan de bardiensten invullen. Dit is
na de trainingen en na de wedstrijden van recreanten en Heren 1, op de donderdagen. Handbal,
bridge, zaalvoetbal leveren ook barvrouwen en -mannen. De zaterdagen worden ingevuld door Ut
Huus.

8 WBTR
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen: per 1 juli is er een nieuwe wet gekomen, waardoor het
moeilijker wordt om de boel te bedonderen. Volgens het Handboek Nieuw Bestuur gaat het bestuur
elkaar controleren en bijv. tegenstrijdig belangen goed in de gaten houden.
De vereniging heeft een aansprakelijkheidsverzekering, zodat de bestuursleden niet hoofdelijk
aansprakelijk zijn.
Andere besluiten over bijv. het uitgeven van hoge bedragen worden door het hele bestuur
genomen. Belangenverstrengelingen worden tegengegaan.
Als we als zelfstandige vereniging blijven bestaan, dan moeten we binnen 5 jaar de statuten
aanpassen. Als we gaan fuseren met andere verenigingen, dan moeten er sowieso nieuwe statuten
komen. Dit wachten we eerst af.

9 Plannen “SPOC -Ut Huus”
SPOC – Ut Huus is het totale sportpark inclusief ijsbaan, zwembad, bso, tennisclub, lagere scholen,
beachvelden etc. Er wordt bekeken hoe dit ingevuld gaat worden.
Gemeente en Ut Huus spelen de bal naar elkaar. Het idee is om LEEF als partij binnen te halen en dat
ze hopelijk ook de kantine willen gaan beheren.

10 Voortgang fusie met Wijhe’92
Omnivereniging: De secretaris van het nieuwe bestuur van Wijhe ’92 heeft een brief gestuurd waarin
wordt aangegeven dat ze als speerpunt het actieplan omnivereniging hebben. De komende
maanden gaan ze kijken hoe dit gestalte kan krijgen.
Zomer beachveld lidmaatschap: RW’75 wil een extra type lidmaatschap mogelijk maken, naast het
normale lidmaatschap. Niet-leden kunnen voor 20 euro/seizoen van de beachvelden gebruik maken.
Als ze daarna lid worden, dan wordt dit bedrag in mindering gebracht. De leden stemmen hiermee
in.

11 Rondvraag
Harrie: Hoe zit het met de materialen? Er is weer wat toegezegd, alles functioneert niet, zodat er
veel met materiaal gesleept moet worden in de sporthal. Antwoord bestuur: we zijn er mee bezig.
Hans: Door barvrouwen en barmannen te leveren, dan zouden daar eigenlijk ook iets tegenover
mogen staan. Winsten van de kantine gaan nu naar Ut Huus. Bestuur: De onderhandelingen lopen
niet soepel. We zijn het er over eens dat de andere verenigingen gastvrij ontvangen moeten worden,
dus met een open kantine. Dat vinden we eerst het belangrijkste.
Birte: Is er een alcoholvergunning nodig? Bestuur: Als we gecontroleerd worden dan is Ut Huus
verantwoordelijk.
Merlin: De palen moesten tijdens vorige training van beneden gehaald worden. Dit is erg vervelend.
Bestuur: Er zijn nieuwe palen onderweg, zodat dit in het vervolg niet meer voor hoeft te komen.
Sjoerd: De ballenkar functioneert niet meer. Wie kan een winkelkarretje regelen? Twan gaat
binnenkort Gerrit van de AH interviewen en gaat hem vragen een paar karretjes te doneren.
Lina: Er zijn extra scheidsen nodig. Het verzoek aan Dames 1 of de scheidsrechtercursus alsnog
gevolgd kan worden. Bestuur: Begin februari kan Lotte weer fluiten. Twan heeft de cursus bijna
gehaald. Het is een digitale cursus, die ook goed is om te leren wat wel of niet mag.
Berdien: Gaat de krentenbollenactie door en wie gaat het overnemen van Irma en Ykelien? Berdien
en Lina nemen het over. Ykelien werkt hen in.
Melanie: De gaten voor de palen zijn kapot. Bestuur: Dit soort dingen doorgeven aan Klaas, dan
geeft hij het door aan het SPOC.
Tessa: Ik geef me op om de scheidsrechtercursus te gaan doen.
Einde vergadering om 20:30 uur.

