
Verslag Algemene Ledenvergadering 

dinsdag 14 september Twente'05  

 

Volleybalvereniging Twente ’05 
 

             www.twente05.nl                          @Twente05              @Twente05Enschede               secretaris@twente05.nl 

Postadres: BW ter Kuilestraat 175, 7545 KR Enschede | telefoon: 06-12624415 | bankrekening: NL12 SNSB 0927974401 
 

Aanwezig: Henk Dost, Johnny Wiersma, Norbert de Beer, Lisa Libbers, Christien Libbers, 

Erwin Aldenkamp, Joyce Berger, Jolien Lankheet, Kaylee Cramer Bornemann, Lotte 

Hilderink, Ilse ter Huurne, Ronald van Puijenbroek, Matthijs Hasselerharm, Lars Liefaard, 

Joske Slaghuis, Peggy de Jong, Peggy te Riet, Arjan Peddemors, Marc de Jong en Ellen 

Liefaard. 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

De agenda wordt vastgesteld zonder extra toevoegingen.  

 

2. Mededelingen 

 We hebben veel nieuwe aanstormers en hebben nu een instroomgroep bij de 

seniorenrecreanten en bij de jeugd. Bijna alle teams zitten vol, het is nog een 

puzzel om nieuwe leden op het juiste niveau in te delen;  

 Vrijdag 17 september 2021 zal er een workshop gegeven worden door Matthijs 

Hasselerharm over hoe het gaat met het fluiten bij wedstrijden; 

 Niet alle pasjes zijn ingeleverd, wat wel is binnengekomen is verdeeld onder de 

teams. Door de overgang naar het nieuwe systeem van de Nevobo in november, 

zullen er geen nieuwe pasjes worden uitgegeven; 

 Diekman-Oost wordt een multifunctioneel park. We hebben als bestuur besloten 

dat als het blijft zoals het nu is, dus met maximaal 3 velden dat het onder de vlag 

van Twente05 kan blijven. Als het groter gaat worden, zal gekeken worden of er 

een aparte stichting of iets dergelijks kan komen. 

 

3. Vaststelling van het verslag van de ALV d.d. 20-05-2021 

Het verslag is ongewijzigd vastgesteld.  

Vraag: Wordt EHBSO nog een keer gegeven: ja, deze zal dit jaar ook aan de trainers 

aangeboden worden. 

 

4. Vacatures binnen de vereniging 

 Op dit moment hebben we een aantal vacatures, waaronder een penningmeester 

en een boekhouder. Norbert heeft deze taken tijdelijk overgenomen. We hopen 

binnenkort de boekhouding op een eenvoudigere manier te kunnen inrichten. 

Vraag is of iemand dit wil gaan doen. Voor de boekhouding zoeken we iemand 

met ervaring, omdat het niet eenvoudig is om te boeken.  

 Verenigingsscheidsrechtercoördinator (VSK). Deze moet ervoor zorgen dat er bij 

elke wedstrijd een scheidsrechter is. We hebben voldoende scheidsrechters voor 

de regio.  

 Lid en plaatsvervangend lid kascontrolecommissie. Dit jaar hebben Carola van 

Sark en Joyce Berger het gedaan. Joyce Berger wil ook het jaar 2020-2021 

controleren. We zoeken nog een plaatsvervanger, daarnaast wordt door Norbert 

Carola gevraagd of zij het wil blijven doen. Het kost ongeveer een middag per 

jaar. 

 Trainers: we zoeken nog een trainer voor de beginnersgroepen voor de mini's, 

jeugd en voor de recreanten mix. Nieuwe trainers krijgen een cursus om de 

trainingen te geven. Deze wordt betaald door de vereniging.  

 De vacature voor de wedstrijdsecretaris is ingevuld door Peggy te Riet.  

 

Er wordt opgemerkt dat we een vereniging zijn met veel jeugdleden, waardoor we voor 

veel taken op zoek zijn naar vrijwilligers uit de seniorenteams en/of de ouders van de 

leden. De druk op de vrijwilligers is erg groot op dit moment.  
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5. Verklaring Kascontrolecommissie 2019-2020 

De kascontrole is uitgevoerd op 3 juni 2021, dit is door omstandigheden laat gebeurd. 

Normaal zou dit veel eerder gebeuren (vóór de ALV).  

  

Voor het verslag van de kascontrolecommissie wordt verwezen naar bijlage 1. Het 

bestuur kan zich op sommige punten vinden in de adviezen van de kascontrolecommissie 

en geeft aan dat het noodzakelijk is dat er een penningmeester is die dit op kan pakken. 

Die is nu niet te vinden. 

 

Bevindingen kascontrolecommissie t.a.v. de jaarstukken 2019-2020 met de 

reactie daarop van de zijde van het bestuur: 

  

1.   Aansluiting inkomsten uit contributies met ledenbestand was niet mogelijk 

Bestuur: dit klopt en moet een volgende keer wel geboden worden. 

  

2. Aansluiting uitbetaalde vergoedingen met wat met de trainers overeen is 

gekomen. 

Bestuur: dit klopt en moet een volgende keer wel geboden worden. 

  

3. Openstaande posten: voor een deel van het openstaande bedrag, € 1.500 dient 

een voorziening te worden opgenomen. 

Bestuur: eens met het opnemen van dit bedrag als voorziening voor dubieuze debiteuren 

  

4. Verantwoording betaling wedstrijdshirts: de uitgaaf dient over meer jaren te 

worden verdeeld en bij het vermogen dient een bedrag van afgerond € 8.000 opgenomen 

te worden. 

Bestuur: eens met deze constatering en het voorstel om het genoemde bedrag aan het 

vermogen toe te voegen. 

  

5. Onduidelijkheid financiering wedstrijdshirts en de commissie vindt het niet fair, 

dat leden die opzeggen het geld dat zij gespaard hebben niet terugkrijgen. 

Bestuur: over de financiering is tijdens twee ALV’s (mei en september 2019) een 

toelichting gegeven en er is conform besloten. Op de voorpagina van de website staat 

onderaan (in de blauwe balk) onder het kopje “wedstrijdshirts” een toelichting. De Shirts 

zijn met uitzondering van de gesponsorde shirts en de liberoshirts eigendom van de 

leden. Het bestuur vindt de gekozen systematiek niet unfair. 

  

6. Ontbrekende boekstukken 

Bestuur: de constatering is juist en dit moet in de toekomst anders. 

  

7. Stand van zaken boekhouding lopend jaar 

Bestuur: op het moment van de controle was de boekhouding t/m eind maart bij. Daarna 

zijn er nauwelijks financiële transacties bijgekomen (vrijwel alleen betalingen aan 

trainers en van facturen zaalhuur); die achterstand is eind juli weggewerkt, maar er 

moeten nog een aantal boekingen nagelopen worden op eventuele fouten. Daar is 

degene die de boekhouding doet mee bezig. 

 

8. Voorstel uitbesteden financiële administratie 

Bestuur: in eerste instantie wordt door het combineren van modules van Sportlink 

vereenvoudiging verwacht. Onbekend is wat uitbesteding aan een bureau voor kosten 

met zich mee zal brengen. 
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9. Tijdstip kascontrole moet eerder (vóór de behandeling van de jaarstukken in de 

ALV) 

Bestuur: geheel mee eens. 

 

Er volgt een discussie of we wel of niet het penningmeesterschap willen uitbesteden. Dit 

brengt hoge kosten met zich mee wat weer consequenties zal hebben op de contributie. 

Het bestuur geeft aan dat ze het probeert te regelen. Daarvoor nogmaals een oproep aan 

alle leden of zij iemand weten die penningmeester kan zijn voor de vereniging.   

 

Besluit: Het bestuur zoekt voor 1 december 2021 of er binnen de vereniging een 

penningmeester is en zoekt uit wat de kosten zijn als de vereniging hiervoor iemand 

inhuurt.  

 

Er zal in december een extra BLV komen waar dit punt besproken gaat worden.  

 

6. Goedkeuring herziene Jaarrekening 2019-2020 

Als gevolg van een aantal opmerkingen tijdens de kascontrole over het seizoen 2019-

2020 dient de jaarrekening herzien te worden. Onder andere is een voorziening 

gecreëerd voor dubieuze debiteuren. Dit zijn leden die geen of te weinig contributie 

hebben betaald over het seizoen 2019-2020. Post 47: Materiaal is aangepast naar 

aanleiding van de kascontrolecommissie. De uitgaven zijn lager geworden. 

 

 Uitgaven 

  

Inkomsten  

  

Techniektraining € 3.690,53 79 Techniektraining € 4.612,50 

Beachterrein € 6.274,65 80 Opbrengsten leden € 99.541,85 

Zaalhuur € 39.579,50 81 Subsidie algemeen € 9.748,34 

Trainers e.d. € 22.397,44 82 Sponsoring € 1.450,00 

Kosten Nevobo € 21.876,29 83 Grote Club Actie € 1.114,20 

Materiaal  € 8.301,24 84 
Inkomsten 

beachterrein 
€ 1.528,58 

Bestuur- en 

administratiekosten 
€ 804,60 85 Verenigingsshirt € 7.185,75 

Overige kosten € 2.293,79 86 Overige inkomsten € 67,22 

      
Voorziening dubieuze 

debiteuren 
-€ 1.500,00 

Totaal € 105.218,04   Totaal € 123.748,44 

VERSCHIL € 18.530,40 

 

Door de aanpassingen is het batig saldo € 18.530,40. Dit bedrag wordt toegevoegd aan 

de reserve. 
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Vermogen is op dit moment € 34.332,82.  

Het advies van de Nevobo is dat er een bedrag ter hoogte van de kosten van 2-3 

maanden gereserveerd moet worden, voor Twente'05 komt dit op ongeveer € 25.000. 

 

7. Goedkeuring Jaarrekening 2020-2021 inclusief contributieteruggave i.v.m. corona 

Nog niet alle boekingen over het seizoen 2020-2021 zijn uitgevoerd. Er zijn onlangs nog 

een paar facturen binnen gekomen. De verwachting is dat dit eind september wel is 

gebeurd. De afschrijving van de shirts moet onder andere nog opgenomen worden op de 

balans, het gaat om €4.000. Onderstaand overzicht is gepresenteerd tijdens de ALV. 

 

JAARREKENING 2020-2021 

    Begroot 2020-2021 Werkelijk 2020-2021 

UITGAVEN 

42 Techniektraining € 7.200,00 € 3.148,05 

43 Beachterrein   € 5.023,20 

44 Zaalhuur € 58.000,00 € 34.145,79 

45 Trainers e.d. € 33.500,00 € 19.660,66 

46 Kosten Nevobo € 16.000,00 € 9.966,66 

47 Materiaal  € 8.000,00 € 2.895,90 

48 
Bestuur- en 

administratiekosten 
€ 750,00 € 1.031,11 

49 Overige kosten € 4.000,00 € 2.479,16 

    € 127.450,00 € 78.350,53 

    

    Begroot 2020-2021 Werkelijk 2020-2021 

INKOMSTEN 

79 Techniektraining € 7.200,00 € 3.420,00 

80 Opbrengsten leden € 101.250,00 € 76.104,07 

81 Subsidie algemeen € 9.000,00 € 10.007,93 

82 Sponsoring   € 0,00 

83 Grote Club Actie   € 655,90 

84 
Inkomsten 

beachterrein 
  € 3.551,99 

85 Verenigingsshirt € 4.000,00 € 1.318,35 

86 Overige inkomsten € 4.000,00 € 0,34 

    € 125.450,00 € 95.058,58 

VERSCHIL   -€ 2.000,00 € 16.708,05 

 

Er dient nog een controle plaats te vinden op deze jaarcijfers door de 

kascontrolecommissie. 
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Het valt op dat er geen geld is binnengekomen van sponsoren. Dit komt omdat we gezien 

Corona geen geld hebben gevraagd aan de sponsoren. Er zijn geen wedstrijden geweest, 

waardoor we ook geen gesponsorde shirts aan hebben gehad. Daarnaast is er geen 

sponsorcommissie waardoor er ook geen nieuwe sponsoren zijn gekomen. 

Er wordt gesproken over de shirts, waarom moeten die vooruitbetaald worden door de 

leden. Dit is destijds besloten in de ALV dat dit voor nu de beste situatie is. Voorstel is 

om dit nu zo te laten en op een later moment te evalueren. 

 

Besluit: kennisnemen van deze cijfers. We laten het terugkomen op een extra BLV in 

december.  

 

Afwikkeling besluitvorming Corona 

Er is gekeken naar de kosten die nog over 2020-2021 in rekening worden gebracht.  

Er is een batig saldo van € 9.000, als dit verdeeld wordt over de 250 leden over 2020-

2021 zal dit neerkomen op € 36,00 per lid. In de vorige ALV is afgesproken dat er geen 

verschil gemaakt wordt tussen junioren, mini's en senioren. 

 

Besluit: het ALV gaat akkoord met de teruggave van € 36,00 aan de leden die lid waren 

in het seizoen 2020-2021. 

 

8. Goedkeuring begroting 2021-2022 

Onderstaand overzicht is gepresenteerd tijdens de ALV.  

Punten die opvallen zijn dat er minder kosten zijn aan trainers, dit komt doordat er 

minder gediplomeerde trainers zijn en er zijn minder teams. Daarnaast is het opvallend 

dat de inkomsten van sponsoren laag zijn, mogelijk weet iemand nog een sponsor. Marc 

mailt hierover de informatie.  

 

   Begroot     

2020-2021 

Begroot     

2021-2022 

UITGAVEN 

40 Professionalisering € 0,00 € 2.000,00 

41 Teambuilding € 0,00 € 1.500,00 

42 Techniektraining € 7.200,00 € 4.308,00 

43 Beachterrein   € 3.790,00 

44 Zaalhuur € 58.000,00 € 60.000,00 

45 Trainers e.d. € 33.500,00 € 30.975,00 

46 Kosten Nevobo € 16.000,00 € 17.000,00 

47 Materiaal  € 8.000,00 € 6.000,00 

48 
Bestuur- en 

administratiekosten 
€ 750,00 € 1.000,00 

49 Overige kosten € 4.000,00 € 4.000,00 

    € 127.450,00 € 130.573,00 
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INKOMSTEN 

79 Techniektraining € 7.200,00 € 4.340,00 

80 Opbrengsten leden € 101.250,00 € 111.444,00 

81 Subsidie algemeen € 9.000,00 € 9.000,00 

82 Sponsoring   € 1.000,00 

83 Grote Club Actie   € 700,00 

84 Inkomsten beachterrein   € 3.962,00 

85 Verenigingsshirt € 4.000,00 € 2.000,00 

86 Overige inkomsten € 4.000,00 € 127,00 

    € 125.450,00 € 132.573,00 

VERSCHIL -€ 2.000,00 € 2.000,00 

 

Kijkend naar het hoge weerstandsvermogen (hoog saldo op de spaarrekening) volgt er 

een gesprek over de hoogte van de contributie, er wordt gesproken over drie opties: 

1. Komen we terug op de contributieverhoging en laten we gelijk met het seizoen 

2021-2022; 

2. Bepalen we bij de BLV in december of we gaan interen op het 

weerstandsvermogen door voor het seizoen 2022-2023 geen contributieverhoging 

plaats te laten vinden; 

3. Verlagen we de contributie met € 20/€ 40. 

 

Besluit: we komen terug op de contributieverhoging voor het seizoen 2021-2022 en 

handhaven de hoogte contributie op het niveau van seizoen 2020-2021. Daarnaast geven 

het bestuur opdracht om uit te zoeken wat we gaan doen met de hoogte van ons 

weerstandsvermogen.  

 

Besluit: de ALV keurt de begroting 2021-2022 goed, inclusief de mutatie bij opbrengst 

leden die nog moet plaatsvinden.  

 

9. Professionele kracht 

Er is een plan van aanpak door het bestuur ingediend bij de gemeente Enschede en 

Sportaal over de professionele kracht. We wachten nog op een reactie van de gemeente. 

Dit duurt al enige tijd. We hopen hier snel reactie van te krijgen, zodat we ook van de 

Nevobo de subsidie kunnen binnenhalen. Zodra er een goedkeuring is gegeven zal er 

opzoek worden gegaan naar een professionele kracht binnen de vereniging.  

 

10. Rondvraag en sluiting 

 Dames 2 geeft aan dat er een vervelende situatie heeft gespeeld, omdat er voor 

iemand geen plek meer was in het team. We proberen altijd een passend team te 

vinden voor onze leden, soms lukt dit niet, dan is het ene team te hoog, het 

andere te laag. Dan is het lastig en erg vervelend dat het dan kan zijn dat er geen 

team is. Dat proberen we natuurlijk te voorkomen. Indien nodig is hebben we 

hierover ook overleg met de andere verenigingen nuit Enschede. 

 Scheidsrechterscode: er is een tekort aan VS4 scheidsrechters. Het zou mooi zijn 

als er meer mensen een VS4 diploma hebben. Het is de bedoeling dat in alle 

teams een aantal mensen zijn die een VS4 wedstrijd kunnen fluiten zodat er ook 
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wedstrijden van de eerste en tweede klasse senioren en top- en hoofdklasse A en 

B gefloten kan worden; 

 Spelerspassen: er missen nog een aantal pasjes van de oude C1, dit wordt 

geregeld. 
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Bijlage 1: Kascontrole jaarstukken 2019-2020 op 3-6-2021 

 

Op 3 juni 2021 heeft de kascontrole plaatsgevonden over het boekjaar 1-08-2019 tot en 

met 31-07-2020. Deze kascontrole is uitgevoerd door Carola van Sark en Joyce Berger. 

Conclusie 

Op basis van onze bevindingen, welke wij hieronder toelichten, komen wij tot de 

conclusie dat de cijfers zoals opgesteld en aan ons ter beschikking gesteld (en behandeld 

in de ALV) niet voldoen aan de daaraan te stellen eisen. Wij hebben geconstateerd dat 

het vermogen per 31-07-2020 circa €6.500 hoger is dan gepresenteerd. Ditzelfde geldt 

voor de winst over het boekjaar, deze is €6.500 te laag weergegeven. 

Wij hebben vastgesteld dat de taak van penningmeester op dit moment niet duurzaam 

belegd is. De positie van penningmeester is reeds langere tijd vacant en wordt nu 

waargenomen. Dit heeft gevolgen voor de kwaliteit en tijdigheid van de administratie en 

daarmee ook voor de inkomsten van Twente 05. Wij adviseren daarom om op korte 

termijn uit te zien naar een andere oplossing. Ons advies daarbij is om de boekhouding 

en zoveel mogelijk taken van het penningmeesterschap uit te besteden aan een 

professionele partij. Hieronder lichten wij onze conclusie nader toe. 

Ten slotte adviseren wij de kascontrole voortaan tijdig te plannen zodat er bij de ALV 

geen cijfers worden getoond die niet zijn gecontroleerd. Idealiter vindt de kascontrole in 

de maand september plaats. 

Bevindingen 

 Normaliter moeten de inkomsten uit contributies aan te sluiten zijn met een 

uitdraai uit het leden bestand. Deze uitdraai was niet beschikbaar, hierdoor 

hebben wij deze aansluiting niet vast kunnen stellen. Dit is wel een van de basis 

beginselen van een kascontrole. Overigens hebben wij geen aanwijzingen dat de 

contributieopbrengst niet volledig verantwoord zou zijn. 

 Ditzelfde geldt voor de uitbetaalde bedragen aan trainers. Deze hebben wij niet 

kunnen aansluiten met een overzicht van overeengekomen vergoedingen of met 

onderliggende overeenkomsten. 

 Per 31-07-2020 valt een hoge debiteurenvordering op van €3.611 (vorig jaar 

aanzienlijk lager). Dit betreft vorderingen op leden voor achterstallige contributie. 

Door het ontbreken van een penningmeester is er te weinig gereclameerd richting 

deze leden, waardoor er per heden van deze vordering nog steeds circa € 1.500 

open staat. Uiteraard is het zaak hier zo snel mogelijk werk van te maken, zeker 

voor de grotere posten hiervan. Wij achten het echter niet reëel dat al dit geld 

nog binnenkomt en zijn derhalve van mening dat er voorzichtigheidshalve 

rekening gehouden moet worden met een voorziening voor oninbare debiteuren 

ten bedrage van € 1.500. Dit verlaagt het vermogen en resultaat over het 

boekjaar. 

 In het boekjaar is gestart met een nieuwe manier van financieren van de 

wedstrijdshirts. De vereniging heeft deze aangeschaft en de leden betalen een 

verbruiksvergoeding. De vereniging hanteert daarbij het uitgangspunt dat de 

shirts 3 jaar meegaan. De kosten van aanschaf van de shirts bedragen circa € 

12.200 en zijn in één keer ten laste van het resultaat gebracht. Echter aangezien 

de shirts 3 jaar meegaan dienen de kosten in 3 jaar ten laste van het resultaat 

gebracht te worden en dient 2/3e van dit bedrag geactiveerd te worden. Dit 

betekent dat het eigen vermogen en resultaat met € 8.000 verhoogd moeten 

worden. 
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 Ten aanzien van de shirts hebben wij geconstateerd dat onduidelijk is hoe de 

financieringsstromen precies lopen. Het lijkt erop dat aan de leden een hogere 

bijdrage is gevraagd dan 1/3e deel van de aanschafkosten. De waarnemend 

penningmeester kon niet uitleggen hoe dit precies zat. Vanuit de kascontrole 

commissie adviseren we het bestuur hier duidelijkheid over te verschaffen. De 

indruk is ontstaan dat Twente 05 ernaar streeft de shirts in het voren te laten 

betalen door de leden. Dit lijkt ons niet fair vanuit het perspectief dat een lid dat 

stopt, dan niet al het shirt van iemand anders gefinancierd hoeft te hebben. Het is 

verstandig dit duidelijker uit te leggen aan de leden (op de website konden we 

hier geen informatie over vinden). 

 Het was voor de kascontrole commissie soms niet mogelijk om de uitgaven aan te 

sluiten met onderliggende bonnen. Soms werd dit veroorzaakt doordat de bonnen 

deels digitaal en deels fysiek bewaard werden, soms ontbraken de bonnen ook 

echt. 

 Desgevraagd werd vermeld dat ook de huidige administratie niet bij is. De 

boekingen van maart moeten nog gebeuren. Door zo’n achterstand in het 

verwerken van de boekingen ontstaat pas laat een beeld over welke leden hun 

contributie wel en niet betalen. Doordat hier laat inzicht in ontstaat wordt het ook 

weer moeilijker te reclameren. Wij adviseren te zorgen dat de boekhouding bij 

blijft. 

 

Uitbesteding financiële administratie en boekhouding 

Het vervullen van de functie van penningmeester is al langere tijd niet mogelijk binnen 

Twente 05. De club groeit en daarmee wordt de taak ook groter. Dit is ten dele opgelost 

door de taken op te splitsen en te verdelen over meerdere mensen. Toch denken wij dat 

het beter is de boekhouding en het penningmeesterschap zoveel mogelijk uit te 

besteden. Door strakker te sturen op het innen van contributies kunnen afboekingen 

worden voorkomen. Ook wordt er nu betaald voor het boekhoudpakket en ontvangt de 

boekhoudster een vrijwilligersvergoeding. Wij denken dat deze kosten bij elkaar al een 

flink deel de kosten van het extern uitbesteden kunnen dekken. Tevens verbetert door 

uitbesteding de kwaliteit en tijdigheid van de boekhouding. 

 
 


