
 

 

 

Verslag Algemene Ledenvergadering op donderdag 19 mei 2022 
Twente'05  

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

Libbers, Matthijs Hasselerharm, Marina Katerberg, Lars Liefaard, Ronald van Puijenbroek, 

Peggy de Jong, Peggy te Riet, Quinty ter Riet, Rutger Veen, Marc de Jong en Ellen 
Liefaard. 

 

1. Opening en vaststelling agenda 
De agenda wordt vastgesteld zonder extra toevoegingen.  

 

2. Mededelingen 
De voorzitter heeft verschillende mededelingen namelijk: 

• Vanwege haar verdiensten voor Twente'05 en 't Roessingh is er aan Dicky Schiltmans 

een koninklijke onderscheiding (lintje) uitgereikt door de burgemeester van Enschede; 

• Ook dit jaar zijn er weer diverse teams kampioen geworden. Wij feliciteren deze 

teams met het kampioenschap; 

• Op 28 mei is het eindfeest voor de hele vereniging, deze start in de middag voor de 

mini's de C-jeugd, tevens is er dan een clinic zitvolleybal. In de avond is het feest voor 

de jeugd vanaf de B-teams en de senioren; 

• De jongens B en de Jongens mini's mogen naar de finale van de Open club; 

• De aanvraag voor de professionele kracht is bijna rond, laatste eindjes worden aan 

elkaar geknoopt, vacature voor deze kracht is klaar, mensen kunnen reageren; 

• Per 1-1-2023 moeten wij bij de beach weg, ze zijn al begonnen met de nieuwe aanleg 

van 4 nieuwe velden. Wij krijgen het recht op het eerste gebruik, maar verder is er nog 

veel in ontwikkeling. Verwachting is dat kosten licht toenemen doordat we van 3 naar 

4 velden gaan. 

 

3. Vaststelling van het verslag van de ALV van 14 september 

Het verslag van de ALV van 14 september 2021 is akkoord bevonden en is vastgesteld.  

 

4. Werven van vrijwilligers 
We zien steeds meer druk ontstaan op de huidige vrijwilligers. Zowel voor taken binnen als 

buiten de vereniging worden mensen gevraagd. We hebben binnen de vereniging een tekort 

aan vrijwilligers op o.a de volgende functies: 

• Jeugdcommissie (met name bij de mini's); 

• Penningmeester; 

• Sponsorcommissie. 

 

Tijdens het overleg is er gespard over wat mensen over de grens zou trekken. Vooral als ze 

twijfelen. Het gaat hierbij dan met name om taken die structureel veel uren kost. Er wordt 

geopperd om hiervoor een financiële compensatie te verstrekken. Incidentele inzet hoeft niet 



 

 

 

vergoed te worden. Het is lastig om de betrokkenheid van de leden/ouders te krijgen. Tips 

zijn:  

• Een ouderavond voor de ouders; 

• Actief aanspreken van de leden/ouders; 

 

Voorstel is om een vergoeding te verstrekken voor een aantal functies. We zouden hier met 

een staffel kunnen werken van bijvoorbeeld: 

• Categorie 2 - 4 uur; 

• 4-6 uur; 

• > 6 uur. 

 

Het aantal uren dat een functie-inhoud is vastgelegd in de functieomschrijvingen binnen de 

vereniging.  

De lichtere functies/eenvoudige taken zouden we weer kunnen onder de aandacht brengen via 

het puntensysteem. Echter we hebben nu niemand binnen de vereniging die dit zou kunnen 

oppakken.  

 

Functies waarover we het in eerste instantie hebben zijn:  

• Vereniging scheidsrechters coördinator (VSK); 

• Coördinator mini's;  

• Penningmeester; 

• Voorzitter; 

• Algemeen bestuur; 

• Secretaris; 

• Wedstrijdsecretaris; 

• Ledenadministratie. 

 

Actie Ronald en Rutger: opstellen van een voorstel voor een financiële vergoeding. Deze 

komt dan terug in de bestuursvergadering van eind juli/begin augustus en de eerstvolgende 

ALV in september.  

Actie secretaris: mailen puntensysteem, budget bevestiging, deadline en de functies waar het 

overgaat.  

 

5. Voorstel tarieven 2022-2023 

Nevobo heeft de kosten met 5% verhoogd voor het nieuwe seizoen 2022-2023. 

Sportaal heeft de tarieven met 1,5% verhoogd per 1-1-2022. De verwachting is dat deze 

verhoging per 1-1-2023 extra wordt verhoogd i.v.m. de stijgende energieprijzen. Dat is nog 

niet bekend, daarom zijn we uitgegaan van het tarief wat ook is per 1-1-2022 gold, namelijk 

1,5%. 

 

Er wordt aangegeven dat we niet tevreden zijn over Sportaal. Er zijn nog steeds veel klachten 

over schoonmaak en doordat er spullen kapot zijn. Het zou mooi zijn als we dit verzamelen en 

collectief bij Sportaal neerleggen.  

Verder ook aangegeven dat de zaal niet altijd op tijd open is, de zaal moet minimaal 15 

minuten van tevoren open zijn.  



 

 

 

 

Actie Johnny: emailadres opstellen klachten@twente05.nl 

Actie Trainers: als er een klacht is mailen naar Sportaal en in CC naar klachten@twente05.nl 

om een overzicht te krijgen van alle klachten.  

 

Post teambuilding wordt gehalveerd naar € 750,00 

De senioren hebben weinig gebruik gemaakt van het budget voor teambuilding. Mogelijk 

komt dit omdat deze teams vaak al jaren samen volleyballen. Voor het volgende seizoen is 

daarom besloten dat er alleen nog een budget is voor de teambuilding van de jeugd en niet 

meer voor de senioren.  

Actie Jeugdcommissie: organiseren teambuilding begin september 

 

Besluit: als het vermogen van de vereniging boven de € 25.000 blijft de contributie gelijk aan 

2021-2022. De competitiekosten worden wel 1 op 1 doorberekend aan de leden, waardoor 

deze worden verhoogd met 5%. 

 

6. Verslag kascontrolecommissie 2019-2020 
Er heeft een tweede kascontrole plaatsgevonden. Er is geconcludeerd dat er een inhaalslag is 

gemaakt en dat de kascontrole goed is afgerond. Zie voor meer informatie bijlage 1. 

De kascontrolecommissie stelt de algemene ledenvergadering voor het bestuur te dechargeren 

voor wat betreft het boekjaar 2019-2020”. Hierdoor is het boekjaar formeel afgesloten.  

 

Besluit: akkoord te gaan met het dechargeren voor het boekjaar 2019-2020. 

 

7. Goedkeuring jaarrekening 
De balans per 31-07-2020 is € 33.755,62 

 

Besluit: Jaarrekening 2019-2020 is akkoord bevonden.  

 

8. Benoeming kascontrolecommissie 
Armand Dohmen wordt toegevoegd aan de kascommissie. 

Actie Norbert: Contact opnemen met Armand over de de kascommissie 

 

9. Stand van zaken penningmeester 
We hebben iemand ingehuurd voor de boekhouding, dit is Linda. Hiervoor worden extra 

kosten gemaakt. Zij heeft binnenkort de achterstand weggewerkt. De kosten zijn € 35,00 per 

uur. Er wordt gekeken hoe we dit in de toekomst kunnen uitvoeren, blijven we gebruik maken 

van haar diensten of kunnen we dit oplossen binnen de vereniging? 

Dit zou consequenties kunnen hebben op de contributie in de toekomst. 

 

10. Wedstrijdleiding vanaf seizoen 2022-2023 
Het bestuur stelt voor om de manier van de wedstrijdleiding te wijzigen. Zie bijlage 2 voor 

meer informatie. Hierdoor worden de teams minder belast. 
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11. Agendapunt is bij agendapunt 4 besproken 
 

12. Beleidsplan 
Er wordt een nieuw beleidsplan opgesteld. Daarvoor is het noodzakelijk om terug te kijken 

wat we hebben gedaan en wat gaan we in de toekomst doen. De vorige keer is er een apart 

overleg geweest waarbij van elk team 1 a 2 personen aanwezig zijn.  

De vraag is hoe we dit beleidsplan gaan opstellen.  

Marc de Jong, Gerben Kars, Peggy en Quinty ter Riet, Rutger Veen bieden zich aan om hierin 

het voortouw te nemen.  

De nieuwe professionele kracht zal hier ook in mee gaan denken. 

Doel is dat het op 1 januari 2023 klaar is.  

Actie Mark: plannen afspraak voor het opstellen van het beleidsplan  

 

 

13. Rondvraag en sluiting 
Mededeling: Twente'05 heeft aangegeven aan de gemeente Enschede dat vluchtelingen vanuit 

Oekraïne tijdelijk kosteloos kunnen volleyballen. De eerste speelster heeft zich aangemeld en 

gaat trainen bij de meisjes B.  

 
 

 

 

  



 

 

 

Bijlage 1: Verslag kascontrole boekjaar 01-08-2019 tot 31-07-2020. 
  

Op 18 mei 2022 heeft de 2e kascontrole plaatsgevonden over het boekjaar 1-8-2019 tot 31-07-2020. 

Naar aanleiding van ons advies de boekhouding uit te besteden, heeft het bestuur Linda Ramaker 

benaderd om de administratie weer up to date te krijgen. Linda en Norbert hebben samen een 

behoorlijke inhaalslag gemaakt, en wij kunnen concluderen dat de gecorrigeerde jaarrekening, zoals 

vanavond gepresenteerd, voldoet aan alle eisen. 

  

Helaas hebben we het boekjaar 1-8-2020 tot 31-7-2021 nog niet kunnen controleren, aangezien dit 

boekjaar nog niet volledig is bijgewerkt. 

Nogmaals ons advies om te zorgen dat de administratie maandelijks is bijgewerkt. Om beslissingen te 

kunnen nemen of alle prijsverhogingen (Nevobo – zaalhuur etc.) wel of niet een contributieverhoging 

tot gevolg heeft, moeten de financiën op orde zijn. 

We hebben met Norbert afgesproken dat we eind augustus, ruim vóór de ALV, de cijfers van 

boekjaar 2020-2021 willen controleren en we willen dan graag de actuele stand van nog te vorderen 

bedragen per einde boekjaar 2021-2022 inzien. Het zou fijn zijn als Linda Ramaker en de nieuwe 

kascontrolecommissie (Armand Dohmen + ?) ook hierbij aanwezig zijn. 

  

Conclusie: 

Boekjaar 2019-2020 Afgerond en akkoord 

Boekjaar 2020-2021 Wordt in augustus gecontroleerd door de huidige kascommissie en moet ook 

voor de ALV van september 2022 zijn afgerond 

Boekjaar 2021-2022 Nieuwe kascommissie: Armand Dohmen + ? 

  

Namens de kascommissie, 

Joyce Berger 

Carola van Sark 

 

  



 

 

 

Bijlage 2: Wedstrijdleiding vanaf 2022-2023 

 

Wijziging uitvoering zaaldienst met ingang van het seizoen 2022-2023 
 
Het bestuur heeft in zijn vergadering van 22 februari 2022 gesproken over de uitvoering van de 
zaaldienst. Onze ervaring is dat de teams die wij aanwijzen om zaaldienst uit te voeren gedurende 
lange tijd zitten te wachten en eigenlijk niets te doen hebben. Het bestuur heeft besloten in verband 
daarmee de aanpak aan te passen. Daarover is overleg geweest met VIPS, welke vereniging ook 
overwoog de aanpak aan te passen. Gebleken is, dat deze vereniging tot dezelfde aanpak overgaat. 
 
De aanpak wordt als volgt: er wordt wel voor elke donderdagavond (wanneer Twente ’05 zaaldienst 
heeft) en elke zaterdag (idem) een zaaldienstteam aangewezen, maar hun taken worden beperkt.  
 
Concreet zal de aanpak er zo uitzien: 
 

Voor de donderdag 

 

Ieder thuisspelend team, waarvan de wedstrijd om 19.00 uur begint, zet zijn eigen veld op en ruimt 
het ook weer op als er geen wedstrijd erna wordt gespeeld. Wordt er nog wel een wedstrijd gespeeld 
om 21.00 uur, dan verstelt indien nodig het thuisspelende team, waarvan de wedstrijd om 21.00 uur 
begint, het net.  

De thuisspelende teams, die de laatste wedstrijd spelen, ruimen hun eigen veld (net, palen, banken 
en scheidsrechterstoel) op en zorgen dat de zaal weer leeg achtergelaten wordt (tussenscherm 
omhoog, tafel met laptop opgeruimd, alle achtergebleven rommel in de afvalbakken en 
achtergelaten kleding op de daarvoor bestemde plek).  

De wedstrijdleiding wordt verzorgd door een team, dat op die avond zelf een wedstrijd heeft en 
zorgt er alleen voor dat alles goed loopt, dat er scheidsrechters zijn en als er blessures zijn.  

Het team dat zaaldienst heeft kan weg zodra duidelijk is dat alle wedstrijden van 21.00 uur kunnen 
starten en dus bij alle wedstrijden een scheidsrechter aanwezig is en hoeft niet tot 23.00 uur te 
blijven en kan de wedstrijdleiding overdragen aan een thuisspelend team dat aanwezig is tot 23.00 
uur.   

 

Voor de zaterdag 

 

Het team dat zaaldienst heeft bouwt alleen aan het begin van de dag de velden op. De 
scheidsrechters passen, bij de start van een nieuwe wedstrijd, indien nodig samen met het 
thuisspelende team de nethoogte aan.  Verder hoeft er de rest van de dag slechts één (volwassen) 



 

 

 

persoon aanwezig te zijn voor calamiteiten. De thuisspelende teams die de laatste wedstrijd spelen, 
ruimen hun eigen veld op en zorgen dat de zaal weer leeg achtergelaten wordt (tussenscherm 
omhoog, tafel met laptop opgeruimd, alle achtergebleven rommel in de afvalbakken en 
achtergelaten kleding op de daarvoor bestemde plek).   

 
Randvoorwaarden 
 
Deze aanpak werkt natuurlijk alleen als iedereen zich aan de afspraken houdt. Dat betekent, dat het 
aangewezen zaaldienstteam en de spelende thuisteams met voldoende mensen tijdig aanwezig zijn.  
 
Er komt een uitvoerige instructie, waarin alle details worden vastgelegd en die voor de start van het 
nieuwe wedstrijdseizoen aan de teams zal worden toegestuurd. Deze instructie en een kort overzicht 
van de hoofdpunten zal in de zaal ter inzage liggen. 
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