Ledenvergadering

19-09-2017

Aanwezig & afmeldingen: presentielijst aanwezig bij bestuur
.
1. 19.30 u: Lidy opent de vergadering.
De presentielijst wordt getekend door de aanwezigen.
2.

Mededelingen:
Stasko heeft scheidsrechters nodig.
Twee mensen hebben zich opgegeven om wedstrijden te fluiten, te weten Hilde Schilstra en
Saskia de Boer. Lidy vraagt of er nog meer vrijwilligers zijn om scheidsrechter te worden. Brigitte
Riemersma, Marloes Moll en Emma Rijpstra geven zich op.
Ze gaan alle vijf op cursus. Jos Terlouw gaat dit regelen.
Recreanten-mix: Zoals in de nieuwsbrief van augustus te lezen was traint het Recreanten-mix
team samen met Hijum. De ene week in Hijum en de andere week in Stiens.
Huurverhoging van de zaal: Hier komen we nog op terug bij uitleg van de begroting.
Bestuursfunctie.
Vorig jaar hebben we gevraagd wie er in het bestuur wil?
Saskia de Boer is inmiddels bestuurslid.
De volgende leden willen wel een bestuursvergadering bijwonen en eventueel in het bestuur:
Emma Rijpstra,
Hilde Schilstra,
Jasmijn Behage.

3.

Notulen van vorig seizoen: Geen opmerkingen, behalve bij de actiepunten.
Aktiepunt 1: Saskia vraagt sportcoach naar scholen die mee willen doen met volleybal.
Aktiepunt blijft staan.
Aktiepunt 2 Poeisz-actie:
Vorig seizoen waren we te laat met aanmelden. Nu zijn we er op tijd bij. Marijke heeft Stasko
inmiddels opgegeven. Als Stasko dit jaar mee mag doen gaat ze Arnold vragen om de jeugd
hiervoor ‘warm’ te maken. Het levert veel geld op.

4.

Penningmeester:
De contributieopbrengsten zijn hoger dan verwacht, omdat er meer leden bij zijn gekomen
en de contributie na de begroting met € 5 omhoog is gegaan.
We hebben een kleine winst van € 299. De kleding is bijna afgeschreven.
Marijke is in de begroting uitgegaan op het ledenaantal van begin van dit seizoen en
uurtarief dat we nù nog betalen.
De zaalhuur gaat 1 januari 2018 echter fors omhoog, zo’n 35%. De zaalhuur wordt één prijs,
ongeacht het tijdstip. Nu betalen we dinsdag en donderdag minder dan op zaterdag.
Het seizoen 2019-2020 gaat de prijs omhoog met 61%.

Marijke stelt voor om daarom de contributie en/of de bijdrage van de spelerskaart dit jaar en
volgend jaar te verhogen.
Besloten wordt het volgende:
- De basis contributie gaat met € 5 omhoog, voor alle leden.
- De spelerskaart gaat voor alle spelers omhoog, behalve van de jeugd. (We gaan er
daarbij vanuit dat we met de Poeisz-actie meedoen)
De spelerskaart van Dames 1, Dames 2 en van de Dorpencompetitie wordt €5
duurder.
5.

Marian van der Woude en Aukje zaten dit jaar in de kascommissie. Ze hebben steekproeven
genomen. Het zag er goed uit. Wederom de compliment voor Marijke
Volgend jaar zitten Marian van der Woude en Froukje Fink in de kascommissie, met als
reserve Yvonne Zijlstra.

6
7.

De begroting, zie punt 5.
Rondvraag:
Marloes Moll: Wanneer horen we van de scheidsrechterscursus?
Jos antwoordt: In november is er op 3 avonden een cursus van 1 1/2 à 2 uur. Daarna kunnen
we op dinsdag tijdens een wedstrijdje het fluiten oefenen. Als je het hebt gehaald dan mag je
voor Nevobo de wedstrijden fluiten tot en met de tweede klasse.
Jos heeft ook nog een mededeling voor dit seizoen: Nevobowedstrijden móeten m.b.v. het
Digitale Wedstrijd Formulier (DWF) gespeeld worden.
Er is ook een verandering van de spelregels: Een speler mag het net niet raken als hij/zij de
bal speelt, ook niet bij het blocken.
Actiepunt: Jos regelt scheidsrechterscursus
Actiepunt 1 van 2016: Saskia vraagt sportcoach naar scholen die mee willen doen met
volleybal (actiepunt blijft staan)

