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Punt  Onderwerp  Toelichting  

1.  Opening  Marcel heet iedereen welkom.  

2.  Mededelingen  Geen mededelingen.  

3.  Verslag vorige ALV  

  

Geen opmerkingen. Goedgekeurd.  

4.   Vacatures  Margje gaat naar wedstrijdsecretariaat. Jeugdzaken is nu vrij.  

Er heeft zich niemand gemeld voor deze functie.  

Oproep aan iedereen om rond te vragen in alle teams.  

5.  Financieel Jaarverslag 2018-2019  

  

  

Sjabbe ligt het jaarverslag toe. Het was een moeilijk traject mede door 
wisseling van de penningmeester.  
Vraag over het jaarverslag:  

Niet alle opbrengsten van de acties van de jeugdcommissie zijn naar de 
jeugdkas overgeschreven.  
2018- 2019 is een uitzondering daarin mede door de slechte resultaten in 
2018-2019. Een donatie doen aan de jeugdkas van verenigingsjaar 2019-
2020 als het saldo het toelaat.  
  

Vraag waar de vergoeding voor de dames wegkomt: Reiskosten 
van de toenmalige coach.  
  

ALV gaat akkoord met de jaarrekening met de voorwaarde dat er een 
donatie gedaan wordt aan de jeugdkas zo mogelijk in het verenigingsjaar 
2019-2020.  
Jan krijgt decharge als penningmeester van de kascommissie en ALV.  

  

 6.  Technische zaken  Yara ligt de nieuwe trainingstijden volgend seizoen toe.  

Er zijn ook nog vacatures voor trainer/coach.  

Alles onder voorbehoud omdat de zaal nog niet toegezegd is door de 

gemeente.  

7.  Beleid stoppen starten  Margje ligt het formulier toe.  

Vragen bij het NHV waarom de inschrijfdatum van de teams steeds 
verder naar voren gaat.  
ALV gaat akkoord met het nieuwe beleid stoppen starten als de 

uitschrijfdatum op 16 april blijft.  



8.  Voorstel vergoeding 

trainers/coaches  

Leonie ligt het voorstel toe  

Eerder stoppen met de trainersopleiding is de gemaakte kosten 
terugbetalen.  
Betstuur en ALV staan er positief tegenover met alleen de vraag of de 

financiën het wel aankunnen. Misschien moet er gedacht worden aan 

een andere invulling van de vergoeding voor trainer/coaches. Misschien 

in samenwerking met de jeugdcommissie?  

      

  Voorstel om het door te rekenen en mee te begroten voor het volgende 
verenigingsjaar.  
  

9.  Ingezonden vragen  Welke mogelijkheden zijn er door Corona voor spelers om 
lidmaatschap op te zeggen? Met andere woorden op welke wijze is 
V&S bereid om spelers tegemoet te komen, die hun lidmaatschap 
willen beëindigen?  
  

Sinds de overheid heeft aangekondigd dat we vanaf 1 juli weer 
mogen sporten in teamverband ziet het bestuur geen reden om 
mogelijkheden te bieden om het lidmaatschap tussentijds te 
beëindigen. Als de situatie weer verandert zullen daar passende 
maatregelen op genomen worden.  

  

Wordt er ook een begroting verstuurd voor seizoen 2020/2021?  

  

De begroting 2020/2021 zal voor september met de leden gedeeld 

worden.  

10.  Laatste puntjes  Je kunt je Pasfoto weer updaten in Sportlink.  

  

  

   


