Verslag Algemene/Bijzondere Ledenvergadering gehouden op 19
september 2017
Aanwezig: Carmen Oosterlaken, Marlon ten Broeke, Matthijs Hasselerharm, Ronald van
Puijenbroek, Jop ten Wolde, Geertje Mollenhorst, Henk Slaghekke, Joyce Berger, Annelies
Snels, R. Muskee, Marc de Jong, Johnny Wiersma, Leo Poell, Arnold Boon, Henk Dost en
Norbert de Beer.
Afmelding ontvangen van: Armand Dohmen, Hanneke Bilman, Marian Tekelenburg,
Ouders Quin Bonke, Nico en Dicky Schiltmans, Miriam van Schouwen, Ouders Lex de
Koning, Ouders Esmée van Sark, Rolf-Jan Ramaker.
1.

Opening en vaststelling agenda

Henk Dost opent de Algemene Leden vergadering. Hij constateert, dat het vereist aantal
leden niet aanwezig is en sluit de algemene Leden vergadering.
Vervolgens open hij de Bijzondere Ledenvergadering.
2.

Mededelingen

Bij dit agendapunt wordt de suggestie gedaan om de loten voor de Grote Club Actie eerder uit te zetten. Arnold Boon geeft aan dat de voorgeschreven datum is aangehouden.
Op de vraag of er voldoende begeleiding voor de jeugdtrainers is meldt Henk dat dit wel
geregeld is.
Hij voegt toe, dat het dit jaar beter is gelukt om voor alle teams trainers te vinden ook al
was dit niet eenvoudig.
Joyce Berger meldt, dat er vanuit de Jeugdcommissie geen afzonderlijke mededelingen
zijn.
3.

Vaststelling van het verslag van de BLV d.d. 14-9-2016

Het verslag wordt nagelopen en vervolgens ongewijzigd vastgesteld.
4.

Behandeling Jaarstukken

Verslag Kascontrolecommissie
Jesper Pots en Joyce Berger hebben de kascontrole uitgevoerd. De commissie heeft geconstateerd, dat de financiële stukken er goed uitzagen. Er is één opmerking: de commissie stelt voor m.b.t. het toepassen van bijzondere maatregelen t.a.v. de betalingsverplichtingen bij tussentijdse opzeggingen dergelijke besluiten in een bestuursvergadering te bevestigen, zodat de besluiten in het verslag van bestuursvergadering zijn vastgelegd. Het bestuur neem dit voorstel over.
Vervolgens besluit de vergadering om de penningmeester te dechargeren.
Goedkeuring Financieel verslag 2016-2017 en de Balans per 31 juli 2017
Arnold Boon licht de jaarstukken aan de hand van een presentatie toe. Het afgelopen
boekjaar is met een kleine plus afgesloten. Er is nog een aardig bedrag aan vermogen
beschikbaar.
Bij de aangeschafte materialen gaat het om wedstrijdshirts.

De overige inkomsten omvatten de sponsorbijdragen van Benitech, Bantoe en ten
Broeke.
Bij de post Steunfonds is een bijdrage van de Nevobo voor de organisatie van een
toernooi verantwoord.
Er zijn van enkele “Vrienden van Twente ‘05” bijdragen ontvangen, o.a. van de families
Guchelaar en van der Meij.
De Grote Club Actie heeft een grote opbrengst opgeleverd.
Verder is er een opbrengst vanuit de exploitatie van het beachterrein, waarvoor veel
dank voor de Beachcommissie.
Juist door de extra inkomsten sluit de Jaarrekening dit jaar met een klein positief saldo.
Naar verwachting zal dit voor het lopende boekjaar niet het geval zijn.
Desgevraagd keurt de vergadering de jaarrekening en balans goed.
Goedkeuring Begroting 2017-2018 en vaststelling ledenbijdragen 2017-2018
Arnold licht de ramingen van de begroting voor het lopende jaar toe. Er wordt rekening
gehouden met een tekort van € 4.500. Dit tekort wordt veroorzaakt door enerzijds hogere uitgaven. Er is minder gebruik van zalen van het Bonhoeffer college en meer van
Sportaal. Er is een team meer dan vorig jaar, wat leidt tot meer kosten aan zaalruimte
en trainer. De vergoedingen voor de trainers zijn iets hoger, hetgeen vooral komt doordat rekening wordt gehouden met diplomabezit. Trainers worden gestimuleerd om een
opleiding te volgen.
Bij de post materialen is een lager bedrag geraamd.
Aan de inkomstenkant worden de bijdragen van leden hoger geraamd, omdat het aantal
leden toeneemt. Daarbij is rekening gehouden met een nog te verwachte uitbreiding met
20 leden. Het gemeentelijk subsidie is voorzichtig geraamd. Verder is rekening gehouden
met het gegeven, dat sommige inkomsten later worden ontvangen.
Arnold stelt voor het verwachte tekort te dekken uit het vermogen. Het bestuur wil niet
voorstellen om nu nog de contributie te verhogen. Arnold verwacht dat dit voor het volgend jaar wel zal moeten gebeuren. Een voorstel in die richting zal voor de zomervakantie aan de algemene ledenvergadering worden voorgelegd.
Henk Dost vult nog aan, dat er met name een grote instroom is bij de mini’s. Dat komt
o.a. door het project Sjors sportief van Sportaal. Marc meldt, dat er al 10 nieuwe kinderen in de leeftijdscategorie 6-8 jaar zijn bijgekomen. Opvallend is dat er meer jongens
dan anders bij zijn.
Henk geeft aan dat de seniorenteams al erg vol zitten en dat er daar vrijwel geen mensen meer bij kunnen. Er is wel belangstelling, maar die kan alleen door het formeren van
een nieuwe team opgevangen worden.
Ronald van Puijenbroek signaleert dat de contributie wel iets omhoog zou kunnen, maar
realiseert zich dat het lastig is een dergelijke verhoging door te voeren terwijl het jaar al
loopt.
Arnold wijst erop, dat door het organiseren van allerlei acties zoals een rommelmarkt
extra inkomsten kunnen worden gegenereerd. Hij merkt op, dat hij nu al veel tijd stopt in
het genereren van (extra) inkomsten en verbindt daaraan de conclusie, dat
ondersteuning van anderen daarbij nodig is.
Joyce Berger ondersteunt dit idee. Zij stelt voor alle seniorenteams te vragen om een actie op te zetten. Zij merkt nog op dat het uitloven van een prijs stimulerend kan werken.

Marlon ten Broeke is bang dat de drempel bij contributieverhoging te hoog wordt en vindt
dat er meer acties zouden moeten worden georganiseerd. Zij vindt dat de jeugd daar een
goede bijdrage aan zou kunnen leveren en denkt dat Heren 1 daarbij een sleutelrol zou
kunnen vervullen. Zij weet, dat bij Apollo teams iets doen met ouderen. De betrokkenheid van de leden laat wel wat te wensen over; soms heeft dat te maken met het verleden. Eigenlijk zou elk team een aanjager moeten hebben.
Carmen Oosterlaken vindt dat meer mensen bewust gemaakt moeten worden van het
belang van acties, zodat de deelname daaraan wordt vergroot. Zij sluit zich aan bij het
idee om per team 1 of 2 contactpersonen aan te laten wijzen, die dan als tussenpersoon
voor Arnold kunnen optreden.
Henk signaleert, dat op dit moment veel werk op de schouders van een klein aantal personen binnen de vereniging ligt. Hij vraagt zich af of Dames 1 niet een coördinerende rol
zou kunnen spelen.
Marlon stelt voor een klein clubje te vormen dat binnenkort bij elkaar komt. Zij wil wel
een aantal mensen die zij goed kent hiervoor polsen.
Henk vindt dit een goed idee.
Vervolgens stelt Henk aan de vergadering voor de begroting goed te keuren en de ledenbijdragen te handhaven op het niveau van het jaar 2016-2017.
De vergadering stemt met beide voorstellen in.
Terugblik op het jaar 2016-2017 en vooruitblik op het jaar 2017-2018
Norbert geeft de hoofdpunten van het jaarverslag 2016-2017 weer, dat ter vergadering
ter inzage is gegeven.
Henk deelt mee, dat er binnenkort weer een cursus VT2 wordt gehouden, waarvoor 6
mensen zich hebben opgegeven. Dit past in het beleid van de vereniging om de trainers
op te leiden en te streven naar zo veel mogelijk gediplomeerde trainers. de kosten van
de cursus VT2 neemt de vereniging voor haar rekening. Bij de cursus VT3 moeten
deelnemers een deel van de kosten zelf betalen. Er wordt dan wel gekeken of er nog
subsidie kan worden verkregen.
Hij heeft contact met andere verenigingen zodat zij ook mensen kunnen laten deelnemen.
5.

Mutaties Bestuur en vacatures

Vacature voorzitter: Henk Dost is op dit moment voorzitter ad interim. Omdat hij inmiddels een aantal andere taken heeft kunnen afstoten is hij bereid om de functie van voorzitter te gaan vervullen. Een belangrijke voorwaarde daarbij is wel, dat meer mensen
zich gaan inzetten voor de vereniging.
Verder is het noodzakelijk dat de Technische Commissie weer volledig gevuld wordt,
zodat die taken door meer mensen gedragen worden.
Lijst met vacatures: Henk constateert uit deze lijst, dat veel verschillende taken door een
klein groepje mensen worden vervuld. Hij kan zich voorstellen dat Heren 1 de taak van
de wedstrijdleiding op zich neemt.
Marc meldt, dat hij wil toetreden tot de Technische Commissie.
Matthijs Hasselerharm geeft aan dat er voor de jongens al een bepaalde constructie is
gevormd.
Marc merkt daarbij op, dat er een goede koppeling naar de vereniging moet zijn.

Joyce merkt op, dat die rol op dit moment al door Arjan Heupers wordt gespeeld.
Matthijs wil wel meedoen met de Technische commissie.
Marlon stelt voor dat Janneke den Butter vanuit D2 gevraagd wordt om in de commissie
zitting te nemen.
Henk neemt op zich om mensen te benaderen.
Op de vraag of de vergadering akkoord gaat met de benoeming van Henk Dost tot
voorzitter wordt bij acclamatie positief gereageerd.
Henk dankt voor het vertrouwen en deelt nog mee, dat hij de banden met zusterverenigingen, zoals Vosta wil aanhalen om te komen tot een vruchtbare samenwerking. Hij
memoreert, dat er contacten zijn Apollo en Webton over de jongens/herenlijn.
Verkiezing leden kascontrolecommissie: Jesper Pots treedt terug; Joyce Berger wil wel
aanblijven. Ronald van Puijenbroek verklaart zich bereid om de opengevallen plaats in te
nemen. De nieuwe samenstelling van de commissie wordt door de vergadering bevestigd.
6.

Rondvraag en sluiting

Marlon meldt dat er nog plek is bij de regiotrainingen voor mini’s (9-11 jaar) en C-jeugd
(11-13 jaar) in Borne. Zij regelt dat nu namens de Nevobo.
Marc deelt mee, dat er op 25 oktober een volleybalinstuif voor mini’s wordt georganiseerd, waarbij de Joinbus van de Nevobo wordt ingezet. Meer informatie staat in de
Nieuwsbrief van Sportaal. Twente ’05 is uitgeroepen tot vereniging van de maand. Er zijn
wat mensen om mee te helpen.
Arnold Boon kondigt aan, dat hij van plan is met het aflopen van zijn huidige zittingsperiode te stoppen met de functie van penningmeester. Hij doet een oproep om kandidaten
zich te laten melden om de functie over te nemen.
Op de vraag van Johnny Wiersma wie de website verzorgt wordt gemeld, dat Peter Jan
van Tuil dit nu doet.
Er wordt gevraagd of er weer teamfoto’s worden gemaakt. Hiervoor zal Michel Migchielsen gevraagd worden.
Vervolgens sluit Henk de vergadering na dankzegging aan de aanwezigen voor hun
deelname en inbreng.
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