
Notulen algemene ledenvergadering Rood Wit ’75    13 oktober 2014 
   
 
Aanwezig: Zie lijst met aanwezigen 
Afwezig met kennisgeving: Richard ten Wolde, Wessel van Waa 
 

1. Opening 
De vergadering wordt geopend door de voorzitter Jos Elshof, deze heet iedereen hartelijk 
welkom. Rood-Wit staat voor leden en we zijn ondertussen als nieuw bestuur 1 jaar onderweg. 
Dit bestuur probeert alles helder te krijgen door communicatie. Rood-Wit is een financieel 
gezonde vereniging. Onze dank aan de vrijwilligers om dit mogelijk te maken.  
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
- Afmelding Richard ten Wolde en Wessel van Waa 

 
 

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2013 

Geen op- of aanmerkingen. 

4. Kort verslag van het afgelopen jaar: 
Speerpunten: Kort verslag toegevoegd, Alfons licht verslag toe. Je merkt dat de communicatie 
nooit goed genoeg kan zijn, zie ook speerpunten komend jaar. 
Algemene zaken: Jaarverslag door Alfons, Alfons licht deze ook weer toe, aantal zaken weer 
uitgevoerd, zoals krentebollenactie en stratentoernooi. Van het stratentoernooi is ook weer de 
nieuwe datum bekend, nl. 11 januari (2e zondag in januari). We gaan dit keer soepeler met de 
regels om, maar het is niet de bedoeling om er een Rood-Wit toernooitje van te maken. 
Technische zaken: Jaarverslag door Alfons, Alfons licht deze ook weer toe, deze functie is nog 
vacant, heeft zich nog niemand gemeld. 
Jeugdzaken: Jaarverslag door de jeugdcommissie, Jeroen licht toe: afgelopen jaar was een 
uitprobeer jaar, met een nieuwe commissie, o.a. met Annette, Mariska en ondergetekende. 
Vooral voor Mariska een druk jaar. Voor aankomend seizoen weten we nu hoe het moet en hoe 
niet. Nieuw is het 2e trainingsmoment voor de jeugd. Het blijft elk jaar moeilijk om trainers te 
vinden. 
Annet: leuke activiteiten georganiseerd met goed opkomst, veel gebeurd en veel 
gecommuniceerd. 
Recreatie zaken: Jaarverslag door Joke Jansen, Joke licht toe. 
Het ledenaantal qua recreanten gelijk gebleven. Trainer vinden blijft moeilijk, we moeten dit 
onderling oplossen. Op tijd beginnen, anders zonde van de tijd en zaalhuur. 
Verslag materiaalbeheer: Margreet licht toe: Er moeten nieuwe ballen aangeschaft worden. We 
hebben heel veel oude shirts over, Joke heeft hier een oplossing voor, ze wil deze aan een 
goed doel schenken en een aantal voor de mini van de week. 
Ook een aantal oude ballen die niet meer gebruikt worden. 
 

5. Financieel verslag 2013/2014 en begroting 2014/2015 
Anton Meijerink licht het financieel jaarverslag en de begroting toe.  
We hebben dit jaar goed gedraaid. Begroot was een verlies van ca. € 1.000,--, maar we hebben 
dit financiele jaar toch positief afgesloten. Door o.a. acties zoals de Boni en minder te betalen 
trainersgelden. Contributie is ook iets meer dan begroot. 
Advertenties ongeveer gelijk gebleven. Subsidie gemeente van afgelopen januari is voor het 
seizoen 2014/2015, volgend seizoen wordt dit gehalveerd. 



Toto/lotto, iemand heeft ons hier ooit voor opgegeven, blijft stabiel. 
Open toernooi was begroot € 300,--, werkelijk € 100,--, dit jaar geen verloting bij gehad. 
Krentebollenactie was iets minder dan begroot, maar gaan voor hetzelfde bedrag in de 
begroting. 
Sponsoring € 842,-- meer dan begroot, is de actie bij de Boni. 
 
Uitgaven: 
Zaalhuur is ongeveer wat we begroot hadden, dit seizoen iets hoger begroot door 2e training 
jeugd. 
Nevobo, ongeveer gelijk. 
Trainerskosten, lager dan normaal, omdat er geen trainer is voor Heren 1. Er is wel besloten dat 
de vrijwilligersbijdrage omhoog gaat van € 100,-- naar € 150,-- 
Jeugdkosten, hoger begroot, maar we hebben een zuinige nieuwe commissie. 
Bestuur is ook zuiniger uit, omdat we bij elkaar vergaderen. 
 
Op de balans staat al een tijdje een voorziening beleidsplan van € 771,43  (10 jr), we willen dit 
gaan gebruiken voor de trainingen die we voor de CMV aanschaffen. 
 
Klaas: begroot is een tekort van € 1.000,--, elk jaar verkondigen we dat het aankomend jaar 
zwaarder wordt. Volgend jaar bestaan we 40 jaar, pakken we dan groot uit? 
Hans merkt terecht op dat we elk jaar hetzelfde verhaal hebben v.w.b. de balans, verlies- en 
winstrekening. Alfons antwoordt hierop dat dit ook een speerpunt is voor komend seizoen. 
Marc: er is een beleidsplan opgesteld en daar staat ook in dat we altijd rekening moeten 
houden dat de lopende verplichtingen zoals zaalhuur 1 seizoen 1 jaar vooruit betaald moeten 
kunnen worden. 
Hans: een trainer kost wel € 1.500,-- maar is er ook een aanzuigende werking als er meer 
succes geboekt wordt, daardoor meer leden? 
Klaas: kan de jeugd die meeloopt met de krentebollenactie niet gratis op jeugdkamp. 
Eline: het is moeilijker om volwassenen te krijgen om mee te lopen met de krentebollenactie, de 
jeugd komt wel. Komt vaak op dezelfde mensen neer. 
Sytske: goede datum prikken en goed communiceren. 
Margreet: Is het een idee om de families er bij te betrekken ivm 40 jarig jubileum? 
Alfons: zijn er vrijwilligers voor een feestcommissie? 
Dirk: misschien een clinic verzorgen tijdens ons jubileum. 
Hans: 40 jaar, een reunie moment, oud leden benaderen. 
 

6. Verslag kascommissie en verkiezing kascommissie: 
Sytske en Geke hebben de kascontrole uitgevoerd, steekproeven gedaan. Alles is accoord, ze 
verlenen decharge. Sytske deed de controle voor de 2e keer en Geke voor de 1e keer. Nieuw lid 
voor de kascommissie is Klaas Jilderda en reservelid Ben van Asselt. 
Sytske wordt bedankt voor haar inzet. 
 

7. Bestuursverkiezingen: 
Er zijn geen bestuursleden aftredend vanwege het aantreden van een nieuw bestuur afgelopen 
jaar. Het rooster van aftreden wordt goedgekeurd. 
 

8. Speerpunten voor komend jaar: 
1. Financien op de lange termijn, bijv. vrijwilligersvergoeding omhoog zoals voor trainers van 

jeugdteams, subsidieverhaal 



2. Communicatie, nog niet helemaal op orde, er wordt een jaarkalender gemaakt. En een 
overzicht wie doet wat, lijst functionarissen 

3. Sponsorbeleid 
 
Dirk merkt wel dat er aan gewerkt wordt! 
 
Anton, v.w.b. sponsoren, het contract met de 3 sponsoren van de borden loopt dit jaar af. 
We moeten weer op pad om sponsoren te werven. Voor de borden (doeken) wordt per jaar € 
150,-- betaald en ook het doek wordt door de sponsor zelf betaald. 
 

9. Introductie nieuwe website 
Wessel en Alfons zijn druk geweest met de nieuwe website. Helaas is Wessel er niet. Deze 
nieuwe website is gebruikersvriendelijker. 
Opmerkingen: 
De naam… Rood-Wit ’75, streepje en komma 
Foto’s op de pagina graag van onze eigen vereniging. (deze stonden er alleen als voorbeeld op) 
René stelt voor dat haar zusje wel foto’s wil maken om op de website te zetten. 
Ook groepsfoto’s bij de teams 
En waarom hebben we een nieuw logo? Oude logo terug. 
 

10. Rondvraag 
Hans: vroeger werden er hele teams op pad gestuurd om sponsorgelden op te halen, was 
gezellig en leverde vaak wel wat op, vooral als er nog een kroeg aangedaan werd die nog niet 
sponsorde/adverteerde. 
 
Alfons: Er werd net gesproken over ons 40 jarig bestaan. Nog meer suggesties zijn welkom,, zijn 
er mensen die dit willen op pakken om te organiseren, een jubileumcommissie? 
 
Joke: de prijzenkast hangt er dus. Anton heeft deze opgehangen, Dames recreanten heeft deze 
schoon gemaakt en ingericht. 
 
Jos: vacatures zijn nog steeds open, technische zaken en scheidsrechtercoördinator. 
 

11. Sluiting 
Jos Elshof sluit de vergadering en bedankt de aanwezige leden voor hun komst.  
Tijd om te volleyballen! 
 


