
Verslag Algemene Leden Vergadering Smashing Velsen ’96 
 
Datum:   16-05-2017 Polderhuis Velserbroek 

Aanwezig bestuur: Frank Vos (ledenadministratie), Kees de Graaf (recreanten/senioren), 

Eline Hofland, Yvonne de Vries (jeugdcoördinatoren) Karin Kouwenoord (secretaris). 

Notulen: Karin Kouwenoord. Dit seizoen hebben we weer zonder voorzitter “gedraaid”; 

Kees de Graaf zit voor. 

Presentielijst leden in dossier secretaris (N=8 ex bestuur) 

Afmeldingen van Wanda Zomerdijk (penningmeester/minicoördinator), Ton van 

Deudekom, Yanthe Rooijakkers, Jan Uijtendaal, Els Rill en Janke van der Kraan. 

 

                                                     VERSLAG 
1. Opening/vaststelling agenda 

Aanvang: 20.00 uur 

 

2. Mededelingen 

Cor Poppe, erelid van smashing en oud voorzitter is overleden. Mede oprichter van VCIJ. 

Kees heeft e.e.a. nagekeken. We komen voort uit een jeugdvereniging van DGS (oud 

Katholieke jeugdvereniging). In 1956 werd DGS met Waterloo VCIJ. Cor Poppe is heel lang 

betrokken geweest bij de club. Ab, Coby, Els en Roelof Jan waren op de uitvaart. Werd op 

prijs gesteld. Karin heeft een kaart gestuurd namens het bestuur.  

 

3. Verslag ledenvergadering 26 mei 2016 

N.a.v.: Jubileum 20 jaar niet doorgegaan. Toelichting staat in jaarverslag. Vraag over Wanda 

die mogelijk maar voor 1 jaar nog penningmeester zou zijn. Komt zo. 

Verslag wordt goedgekeurd.  

 

4. Jaarverslagen van de bestuursleden/coordinatoren 

Goedgekeurd.  

Paar opmerkingen n.a.v.: Wanda wil tzt stoppen als penningmeester omdat ze wel heel veel 

dingen doet. Zijn er functiebeschrijvingen van de bestuursfuncties? Wanda had wel de 

tijdsinvestering aangegeven. Dat viel wel mee. Lobbyen bij jongere garde heeft voorkeur bij 

Kees en hij vraagt of iedereen wil lobbyen. Als er functie beschrijvingen zijn, dan zetten we 

ze op de website. (Noot Karin: alleen een profiel voor de voorzitter gevonden.) 

Sport café Nol. Heeft veel ideeën, maar niet heel veel nieuws. Wel een soort aftrap aan het 

begin van het seizoen, samen met DKV en VCIJ. 3 juni oud bier opmaak avond. Hij wil het 

goedkoper maken. Plannen om aantal andere clubs te betrekken zoals bridge of darten. 

 

Vraag of financiële cijfers wel of niet op openbare deel website kunnen. Theo vindt dit niet 

wenselijk. Zouden mensen misbruik van kunnen maken. We gaan het even opzoeken. 

Mogelijk pas openbaar maken na goedkeuring of helemaal niet. Voor volgend jaar oplossing 

zoeken. Op de vorige site hadden we een afgesloten ledendeel, dat is er niet meer.  

 

5a. Financiën-begroting en voorstel bijdrage 2
e
 training 

Helaas is wanda ziek. Kees licht de cijfers toe. 900 euro positief bij de clinics. Dat komt door 

Wanda die veel clinics heeft gegeven en veel subsidie binnenhaalt bij de NEVOBO. 

Compliment voor Wanda!!! Vragen over inkomsten kant: inkomsten van nettenverhuur mist 

dat? Zou iets van 350 euro zijn. Voor dit jaar verhuren we ze ook weer een paar keer. Gaat 

wel een drankje af voor de opzetters. Levert toch leuk wat op.  

Begroting 2017-2018: Rabo fietsttocht staat begroot op 250 euro, zou 500 kunnen zijn als er 



veel leden meefietsen. 14-15 aanmeldingen nog maar. Karin mailt nog een herinnering naar 

de leden 2 weken van te voren. Opleidingen hoger bedrag begroot omdat we 2x per jaar clinic 

voor de trainers willen organiseren zodat de trainers hun punten kunnen blijven halen. Kosten 

vallen mee, zeker als meerdere mensen deelnemen. Is nog uit de TC voortgekomen. Vraag: 

verschil huidige stand en verwachting? Komt dat door de zaalhuur die nog betaald moet 

worden? Dat klopt, komt in gedeeltes. Het ziet er goed uit. Wanda begroot voorzichtig, 

meestal valt het positiever uit. Eventueel de scoor niet meer uitgeven of digitaal? Bespaar je 

drukkosten. Opmaakkosten heb je evengoed. De vraag is of digitaal gelezen wordt. Het is 2 

euro per lid. Mini's vinden het heel leuk, mail bereikt de jeugd minder. De nieuwsbrief 

verschijnt ook paar keer per jaar. Wordt er toch ingehouden, meesten vinden het leuk. 

Kascommissie is bij Wanda geweest, ze zijn er echter niet. Lidwina wil Sandra opvolgen. 

Paul appt Gerard of ze akkoord zijn gegaan, we hebben hier geen schriftelijke goedkeuring 

van omdat Wanda er niet is. (Wanda: even aanvullen) 

Voorstel contributie van Wanda. Dat komt voort uit laat betalen van een aantal leden. Het 

achterna zitten van laat betalende leden of niet betalende leden kost veel tijd. Dit voorstel 

heeft de alv zelf als voorstel naar Wanda gedaan, 2 jaar geleden. We spreken af  dat we niet 

zomaar de korting kunnen veranderen als we de contributie willen verhogen. Over het 

voorstel wordt gestemd: 11 voor, 1 tegen, 1 onthouding. Met meerderheid aangenomen. 

 

6. Vacatures:  

Voor de vacatures van voorzitter en sponsorcoordinator zijn geen aanmeldingen. We zoeken 

nog steeds iemand. Voor penningmeester wordt op termijn ook een opvolger gezocht. 

Verzoek om allemaal te lobbyen. Wel belangrijk dat de functies ingevuld worden. Nu houden 

we elkaar een beetje op de hoogte.  

 

7. Herbenoeming/aftreden /aantreden bestuurs -en commissieleden 

Termijn van Karin loopt af. Zij stelt zich verkiesbaar, zijn geen andere kandidaten. Iedereen 

stemt voor een nieuwe termijn van 2 jaar voor Karin. 

Sabine gaat seniorencoördinator worden. Kees blijft recreantencoördinator. Eline en Yvonne 

willen blijven. Ilona wil de website een beetje up to date houden. Ook het aanpassen van de 

teampagina’s aan het begin van het seizoen. Eventueel kan Paul teamfoto's maken als het zelf 

niet lukt.  

Tc is veranderd: Els, Irene en André deden dit. André en Els hebben zich hieruit terug 

getrokken. De coördinatoren (Wanda, Eline, Yvonne, Kees, Sabine) en Irene zijn nu de 

tc. De TC gaat over het beleid en het trainersoverleg. De coördinatoren doen de 

teamindelingen (voor de jeugd ook halverwege het jaar). Beleidsplan openbaar maken. 

Karin gaat dit op de website zetten. Handig als nieuwe trainers het ook hebben.  Het bestuur 

bedankt André voor zijn inzet voor de Tc. Els krijgt nog wat. Frank wordt bedankt voor zijn 

jarenlange inzet. Coby ontvangt een bos bloemen omdat ze stopt met competitie spelen na 45 

jaar! Zij blijft nog wel volleyballen bij de recreanten. 

 

8. Rondvraag 

Paul: kan er geen verschil gemaakt worden tussen de kosten voor recreanten voor een extra 

training en voor competitiespelers? Omdat de kosten voor recreanten minder zijn. Zij trainen 

mee met een team dat er toch al staat. Hoeft geen extra veld voor gehuurd te worden. Er zijn 

echter ook competitiespelers die met een team meetrainen. De redenatie is: je sport een heel 

jaar 1,5 uur extra voor maar 50 euro. We houden het zo, er is vorig jaar positief over gestemd 

op de alv.  

Irene: beachen: Irene, Ilona en Oscar waren er vorige week dinsdag voor niets. De donderdag 

is besloten, kun je niet zomaar naar toe. Irene heeft dit gevraagd aan de donderdagbeach club. 

Heren 1, dames 1 en jeugd meisjes a gaan op donderdag. Is het wel of niet iets van de club. 



Als het van de club is, maak het dan bekend. Het leuke volleybal op de dinsdag is nu weg. 

Het is wel degelijk iets van de club. Miranda licht toe. Er is begonnen met 2x per week 

beachvolleybal, maar op donderdag was er veel minder animo. Een aantal competitiespelers 

heeft toen besloten deze ruimte te gebruiken. En omdat ze wat fanatieker wilden spelen, werd 

het op donderdag 2x2. Dat is wel een soort besloten groep waar voorwaarden aan gesteld 

worden. Elite idee is niet de bedoeling, dit bespreekbaar maken. En openbaar zetten op de 

website. Afspraak: als dinsdag slecht weer is, toch nog kunnen uitwijken naar de donderdag. 

Dan moet de 2x 2 beetje ruimte maken. De netten zijn gekocht voor de hele vereniging. Moet 

geen punt zijn, meestal gebruiken beachers maar 2 velden. Handig als Paul ook op de hoogte 

is als beachmaster. We moeten af van het wij/zij denken. In de scoor stond wel wat over 

dinsdag recreatief 6x6 en donderdag 2x2 en 3x3 voor competitiespelers.  

2e punt van Irene: punt voor penningmeester: duidelijk maken wat vergoeding is die je krijgt. 

Vooraf een soort contractje wat je krijgt aan het begin van het seizoen en hoeveel trainingen 

of welke data. De maandag groep traint door tot eind juni, dat wist Irene niet van te voren. 

Lidwina: vraag over beachen voor de jeugd. per 2-tal opgeven en je moet intentie hebben mee 

te willen doen aan beachtoernooi. Dat kun je niet waar maken. Nu is het vol? De afspraak is 

gemaakt omdat trainingen niet serieus gedaan werden. Niet zandkastelen bouwen. De intentie 

om mee te doen aan Beachtoernooien is lastig.  Er waren veel aanmeldingen, het is vol. Komt 

ook door fanatieke c-jeugd. Na het beachen evalueren: werkt dit? Vallen hierdoor hele 

serieuze jeugdleden af? Reëel om te vragen dat ze wel gemotiveerd zijn en er zit wel een 

maximum aan het aantal kinderen dat mee kan doen. Voor Daniël wordt een oplossing 

gezocht. Alleen opgeven zou ook moeten kunnen. Er zijn ook wel eens kinderen niet. Zeker 

in de vakantieperiode. Positief punt is dat het beachen heel erg aantrekt.  

 

Dank voor ieders aanwezigheid. 21.35 uur sluiting.  

Gezellige borrel na afloop in de kantine op kosten van de vereniging. 

 


