
NOTULEN ALV HVV   
15 september 2022  
 

Aanwezig: 34 personen 
M.k. afwezig: Gea Knoll en Ineke Vos 

1. Opening en welkom 
Ilse heet de aanwezigen welkom. De stukken voor de ALV zijn aan iedereen per mail 
toegestuurd. 

• Nieuwe logo wordt gepresenteerd aan de hand van de banner. Zoals al eerder opgemerkt is 
het een mooi, verfrissend en modern logo geworden. 	

• Nieuwe website; deze wordt binnenkort operationeel.  	

2. Vaststellen notulen 	
d.d. 9 september 2021  
Deze worden onveranderd goedgekeurd.  
	

3. Rollen en taken binnen de vereniging 	
Bepaalde bestuurscommissies zijn opgeheven. Opbouw is veranderd naar bestuurstaken, 
neventaken en hulptaken. Wat valt onder welke taak en help jij ons met de invulling van een 
incidentele en kortdurende taak die vallen onder de hulptaken?  
Het DB bestaat uit Ilse Bloemhof, voorzitter, Diny Geerlinks, ledenadministratie en Geury de 
Vries, penningmeester. In het bestuur zitten Herma Gerritsen en Ineke Vos als 
wedstrijdsecretariaatsleden en Janita Raspe als technische commissie 
Neven taken zijn jaarlijks terugkerende taken die geen specifieke bestuurstaak zijn zoals; 
vertrouwenspersoon, website, activiteitencommissie.  
Voor hulptaken willen we graag ouders en overige leden benaderen denk aan sinterklaas, 
Grote club actie etc. iedereen wordt daarover per mail geïnformeerd 
	

4. Financiën  
Afsluiting seizoen 2021/2022 
Rosalie Geerlinks en Ineke Vos hebben de jaarrekening bekeken en de begroting voor het 
jaar 2022/2023 opgesteld. 
Rosalie licht de jaarrekening aan de hand van de begroting 2021/2022 toe. Er is een verschil 
tussen de inkomsten voor de Nevobo inkomsten en uitgaven dit komt doordat ze onder één 
post geboekt worden. Komend jaar zal dit gesplitst worden. De jaarrekening is nagenoeg 
gelijk aan de begroting. Dit geldt ook voor de uitgaven ook al is de zaalhuur wat hoger daar 
we langer doorgegaan zijn. Het plan was om wat in te teren op het eigen vermogen. Dit is 
gedeeltelijk gelukt. De uitgave voor de shirts vindt dit seizoen plaats. 
De jaarrekening over 2021/2022 wordt goedgekeurd 
Kascontrole en dechargeverlening van het bestuur over 2022  
Mathilde Stoker en Ellen Slot hebben de financiën gecontroleerd en hebben geen 
oneigenlijke zaken kunnen constateren. 
De penningmeester wordt decharge verleend.	
Nieuw kascommissielid  
Ellen Slot is aftredend als kascommissie lid. Arnold Schokker wil haar opvolgen. Volgend jaar 
zullen Mathilde en Arnold de financiën controleren.  
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Begroting seizoen 2022 – 2023 
Rosalie en Ineke hebben deze ook gemaakt. Er zijn iets minder leden dus ook wat minder 
inkomsten. De uitgaven zullen ook min of meer gelijk blijven. Er staat op de begroting een 
reservering van €8000,- voor het beachvolleybalveld dat gerealiseerd gaat worden op het 
ijsbaanterrein.  
Er is een vraag over aanschaf ballen. Er is een reserve van 2300,- voor ballen + de 500 
regulier. De trainers vragen om goede ballen dat is zeker akkoord. Janita, Jeroen en Roel 
zullen zich over de aanschaf buigen.  
De begroting over 2022/2023 wordt goedgekeurd.  
Het voorstel is om de HVV-contributie met 2 % te verhogen. De contributie van meisjes A en 
B is aangepast en is meer dan 2 % daar zij 2 keer trainen en daarvoor een trainer van buiten 
de vereniging hebben. 
De verhoging van de contributie wordt ook goedgekeurd 
	

5. Huishoudelijke zaken 	

• Aan- en afmelden, geef langdurige afwezigheid door aan de ledenadministratie zodat de 
contributie op pauze gezet kan worden	

• Niet trainen heeft consequenties voor teamgenoten, trainer en zaalhuur, dus geef dat 
vroegtijdig door	

• Wedstrijd wijzigingen; geef deze door aan Herma en Ineke	
• Scheidsrechters en ouders die coachen kunnen een vergoeding krijgen. Het formulier 

hiervoor staat op de website	
• Nieuwe shirts jeugdleden, deze worden binnenkort aangeschaft. Er is een behoorlijke 

levertijd. Rond de kerst zullen ze gepresenteerd worden. De sponsoren B&S en AH zullen dan 
in het zonnetje gezet worden	

• Vorig jaar is al gesproken over de beachvelden. De gemeente stelt nogal wat eisen met 
betrekking tot onder andere geluidsoverlast. De ijsbaan wordt een multifunctioneler 
beweegpark. We hopen dat het beachvolleybalveld mei 2023 gerealiseerd is.  
Stem voor extra geldelijke middelen ten behoeve van het beachvolleybalveld op de Rabo 
Clubportsupportactie!	

6. Rondvraag 
Janita Raspe geeft aan dat er nog ouders welkom zijn om te helpen bij de CMV 
volleyballertjes. 
Dit is Ilse haar laatste ALV. Zij wil het voorzitterschap graag overdragen aan een ander. Zij wil 
wel wat ondersteunende taken blijven doen. Heb je interesse? Neem dan contact op met 
Ilse. 
Geury vraagt de trainers om hun contracten zo spoedig mogelijk in te leveren, dit in verband 
met het tijdig uit kunnen betalen.  
	

7. Sluiting 20.00 uur  
Ilse sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid. 	

Notulist: 
Geury de Vries 


