
Verslag Algemene Ledenvergadering VCS woensdag 2 november 2016

Aanwezig: Arno Zegers, Leen van Goeverden, Denise van Goeverden, Erik de Muinck, Bas 
Leeflang, Erik van ’t Hof, Sandra Hoeks, Jesse van Rijn, Onno Hoogervorst, Janneke de Bruin, 
Esther Segaar, Ewout Bosman, Arno van Adrichem, Erik van ’t Hof, Bernard Paddenburg

Afwezig met bericht: Hilde Claassen, Jan de Paus, Gerrit van der Meer

Punt Beschrijving Actie

1 Opening

Erik de Muinck opent de ALV.

2 Binnengekomen stukken

Een aantal leden heeft zich afgemeld voor deze vergadering.

3 Verslag ALV 2015-2016

Het verslag van de vorige ALV wordt vastgesteld. Hierbij worden de actiepunten uit 
dit verslag kort besproken:

- Het probleem met de tc-enquête is opgelost. Het bestuur neemt contact op met 
leden die aangeven bepaalde taken binnen de club te willen verrichten.

- Het bestuur heeft gesproken over de mogelijkheden om de ALV aantrekkelijker 
te maken voor leden. De conclusie is dat voor het bestuur de inhoud vooropstaat  
en dat het niet wenselijk is om mensen met lokkertjes naar de ALV te laten 
komen.

4 Jaarverslag VCS 2015-2016

Het jaarverslag wordt vastgesteld. Erik geeft een toelichting op het TC-gedeelte in 
het jaarverslag. Verder zijn er geen bijzonderheden

5 Realisatie seizoen 2015-2016

De penningmeester licht de balans en de winst- en verliesrekening toe:
- het verschil tussen begroting en realisatie is goed verklaarbaar en is met name 

ontstaan door hogere sponsorinkomsten en lagere lasten op het gebied van 
trainerskosten;

- VCS beschikt over een ruimte post algemene reserve.

De kascontrolecommissie dechargeert de penningmeester.



Punt Beschrijving Actie

6 Meerjarenbegroting en contributievoorstel

De penningsmeester licht de meerjarenbegroting en het contributievoorstel 
2017-2018 toe:
- Er is zeer voorzichtig begroot, het bestuur verwacht minder verlies dan is 

begroot.
- Vanwege de hoge algemene reserve vindt het bestuur het niet verantwoord om 

de contributie te verhogen.

Ewout vraagt wat de richtlijnen zijn voor de hoogte van de algemene reserve. Het 
bestuur weet dit niet precies; dit wordt uitgezocht.

Erik van ’t Hof vraagt zich af wat de gemeente gaat doen op het gebied van 
sportbeleid. Dit is op dit moment nog niet bekend. Stiwa houdt het voorlopig bij 
inflatiecorrectie.

Denise vraagt zich af of het shirt lease-bedrag nog steeds gevraagd kan worden, 
aangezien sommige teams al langer dan de gestelde termijn met een wedstrijdshirt 
doen. Het bestuur geeft aan dat het verwarrend is om het shirt lease-bedrag voor 
één seizoen niet te vragen; wel zorgt het bestuur ervoor dat de shirt lease-pot niet 
overstroomt.

Zowel de meerjarenbegroting als het contributievoorstel zijn unaniem 
goedgekeurd.

Bestuur

7 Oproep reservelid kascommissie

Ewout Bosman stelt zich beschikbaar als reservelid kascommissie.

8 Aan- en aftredende bestuursleden

Gerrit van der Meer is herkozen als bestuurslid namens de recreanten.
Janneke de Bruin is verkozen als bestuurslid namens de jeugdcommissie.
Esther Segaar is verkozen als bestuurslid namens de technische commissie.
Arno Zegers is verkozen als bestuurslid namens de commissie wedstrijdzaken.

9 Derde training (jeugd)teams

Erik licht dit onderwerp toe. Het bestuur besluit om, als een team drie keer wil 
trainen, daarvoor een kostendekkende bijdrage te vragen. De ALV gaat hiermee 
akkoord.

10 Rondvraag

Heren 2 vraagt zich of er een specificatie kan komen voor de automatische 
incasso. Sandra geeft aan dat dit via de e-mail zal gaan.

Sandra

11 Sluiting

Erik sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid.


