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20 september 2019 

Heidi Visser, Ellen Jacobs, Annette Philips, Nina Groothusen, Milou Fransen, Iris Hendriks, Esmée 
Schaminée, Britt Obers, Marianne Obers, Lotte Martens, Elien Verhoeven, Wouter Coenen, Ine 
Swinkels, Debbie Fick, Roswitha Janssen, Tanja Lamers, Ruud van de Kerkhof, Evelien Jansen, Fieke 
van de Kerkhof, Monique van Ooijen, Sjaak Loonen, Paul Bonants, Ilse Gijsbers, Reggy Janssen, 
Marieke Beerkens, Joan Thijssen, Raymond Derks, Sigi Pouwels, Arnoud Cremers, Nicky Ooms, José 
Schut, Maria Thijssen, Geert Jansen, Maud van de Oever, Amber Ypma, Meike van de Kerkhof, 
Ludwien Bulkens, Anja Dekkers, Monique Kuijpers, Ans Bongers, Fred van Rossum, Jan Smits, Charl 
Hermans, Anita Kroef, Karin Heijnen, A. van de Heuy, L. Bisschops, K. Fleuren, P. v/d Bogaard, Ans 
Maassen, Anita Spierings, Monique Hermans, Linda Jansen, Jonique Graat, Noah Waanders, Iris 
Hermans, Manon Gruntjes, Netty Veekens, Marjo de Haas, Inge Derks van de Ven, Amanda Spiering, 
Veronique Jilesen, Rietta Cöp, Hennie van Kempen, Naomi Haerkens, Fleur Heijnen en Senna van de 
Ven. 

Sommige namen zijn niet of minder goed leesbaar, excuses voor eventuele spelfouten. 

Bestuur: Paul Kempen (voorzitter), Bart Haerkens (penningsmeester), Petra Kleijn, Loes Alofs en 
Bram van Dieten. 

Opening  

De vergadering wordt geopend door voorzitter Petra Kleijn om 20.30 uur. 

Benoemen bestuurders en instellen bestuur 

Tijdens deze voorstelronde stellen wij ons voor en moeten de leden zeggen of ze het er mee eens zijn 
of niet. Iedereen die aanwezig is mag een stem uitbrengen. Twee leden tellen ter controle mee. 
Meerderheid heeft ingestemd met alle voorgestelde kandidaten. 
 
 
 

Aanwezig: 

Datum: 



Vragen vanuit de zaal:  
 Er zijn nu drie van de vijf bestuursleden van voormalige VC Achilles. Is dit geen probleem 

voor de democratie. Antwoord: dit is geen probleem; 
 Wie gaat welke functie vervullen? Dit is toch wel erg bepalend voor het stemmen. Antwoord: 

we stemmen nu op de persoon.  
 
Organisatie 
We hebben zelf al een indeling aan het bestuur gegeven. Via KvK inschrijving wordt iemand 
ingedeeld op een functie.  Paul is om die reden voorzitter en Bart penningsmeester. We zijn nog op 
zoek naar een secretaris.  
 
Een belangrijke aanvulling is de Petra de ledenadministratie onder zich heeft in plaats van Loes.  
 
Beleidsplan 
 
Op de website is het beleidsplan van Vocala beschikbaar voor alle leden. De drie kernpunten voor de 
komende tijd zijn: 

1. Integratie en organisatie: we willen veel aandacht besteden aan elkaar snel leren kennen, 
zodat we gemakkelijk in overleg met elkaar kunnen; 

2. Communicatie: dit is een breed en belangrijk stuk. Op bijna elk vlak van de vereniging komt 
wel communicatie terug. Website, facebook en nieuwsbrief om iedereen op de hoogte te 
houden en waar we naar op zoek zijn. 

3. Sponsoring: zonder sponsoren zou contributie wel 2 of 3 keer zo hoog zijn dan hij nu is. 
Daarom heel belangrijk dat er een commissie komt. We willen een nieuwe commissie 
vormen zodat we ervoor kunnen zorgen dat we kunnen blijven doen wat we graag doen: 
volleyballen. 

 
Handboek 
 
Op de website is het handboek van Vocala beschikbaar voor alle leden. Het handboek beschrijft hoe 
de vereniging georganiseerd wil zijn en hoe we werken. Het handboek is niet in beton gegoten, als 
vanuit club zaken naar boven komen die opgenomen moeten worden dan zorgen we ervoor dat dat 
erin komt. Aantal versies zal groeien in komende jaren.  
 
Met name Bart is heel actief mee geweest met het uitwerken van het handboek. Thema’s die aan 
bod komen: organisatie (met commissies), leden, volleybalbeleid, accommodatie en materiaal, 
vrijwilligers, financieel, arbitrage, communicatie.  
 
Vrijwilligers 
 
Vrijwilligers zijn onmisbaar binnen een vereniging. Het is echter steeds lastiger om mensen bij elkaar 
te krijgen die iets voor club willen doen. Wat vinden wij dat we van leden kunnen verwachten?  
In het Handboek staat in het hoofdstuk over vrijwilligers beschreven hoe we met de 
activiteitenmedewerkerslijst omgaan. In het Handboek is opgenomen dat we voor een bepaalde 
regeling gekozen hebben, namelijk de regeling waarbij activiteiten afgekocht kunnen worden. Echter 
is hierover binnen het bestuur geen overeenstemming bereikt. Tijdens deze ALV wordt het met de 
leden gedeeld, want als we een richting kiezen moeten we dit met z’n allen doen en niet alleen met 
het bestuur.  
 
Er zijn twee opties: 

1. Mogelijkheid tot afkopen van activiteiten (1 activiteit €30/ 2 activiteiten €60). 



- Voordelen: mensen die dat niet willen hoeven geen activiteit te draaien; bedrag 
compenseert het verlies met de inkomsten van de activiteit. 

- Nadelen: minder betrokkenheid bij de club; acties zijn moeilijker te bemensen (en zullen 
daardoor wegvallen, omdat ze niet meer te draaien zijn); acties hebben een 
maatschappelijk karakter in het dorp en moeten hierdoor misschien worden geschrapt. 
Kortom: de leefbaarheid van de vereniging wordt minder.  

2. Iedereen helpt bij max. 2 activiteiten (geen mogelijkheid tot afkopen activiteit). 
- Voordelen: iedereen wordt bij de club betrokken; acties kunnen goed worden bemenst 

en werk wordt beter verdeeld; mensen kunnen vooraf de voorkeur opgeven voor een 
activiteit (2 activiteiten maximaal). Deze optie past bij het beeld dat je van mensen die lid 
zijn van een vereniging een bijdrage mag verwachten. 

- Nadelen: leden die geen activiteit willen doen, worden hier wel op ingedeeld. 
 
Vragen/ideeën vanuit de zaal: 

- Kunnen we ook een optie drie invoeren, namelijk contributie verhogen en dan een 
beloning bij een activiteit. Of een optie 4 waarbij 1 activiteit wordt afgekocht en 1 
activiteit wordt uitgevoerd? 

- In Oeffelt werken we al jaren met de afkoopregeling al jaren zo. Maar dat was met 
minimaal 2 activiteiten, op de dia staat echter maximaal 2 activiteiten?! Antwoord: 
minimaal 2 maar meer mag. 

- Wordt er eigenlijk veel gebruik gemaakt van afkopen van activiteiten? Antwoord: 
Ongeveer 25 activiteiten afgekocht in Oeffelt afgelopen seizoen. 

- Inbreng van een lid is dat je de rest van de leden ermee belast wanneer je activiteiten 
afkoopt. 

- Wat als er iemand niet komt terwijl hij staat ingedeeld? Antwoord commissie: lijst wordt 
bijgehouden, dus als je niet komt opdagen kun je alsnog €30 betalen en misschien nog 
een boete daar bovenop, omdat wij vinden dat je dit niet kunt maken bij je collega’s. 
collega’s. 

- Hoe zit het met trainers, leden die fluiten e.d.? Antwoord: deze zaken worden ook als 
activiteit gezien, dus als je dit als lid doet, hoef je minder andere activiteiten te doen. 

- Inbreng lid: wij hebben bij VC Achilles nooit gewerkt met afkopen, we zijn allemaal 
volwassenen. Nooit problemen mee gehad. Als je niet kunt regel je vervanging of meld je 
je af. 

- Inbreng lid: in Oeffelt echter nooit problemen gehad met afkoopregeling. Iedereen 
betrokken bij de club.  

- Inbreng lid: je kunt leden van de club benadelen die afkopen niet kunnen betalen, als we 
kiezen voor een afkoopregeling.  

- Wat is het doel van deze regeling? Willen we er als vereniging iets aan verdienen of 
ervoor zorgen dat activiteiten door kunnen gaan? Antwoord: optie 2.  

- Dames recreanten van Rijkevoort: hoeven eigenlijk geen lid te zijn van de club om te 
volleyballen. Zijn echter lid geweest of kinderen hebben bij VC Luctor gevolleybald. 
Spekken de club terwijl ze zich niet betrokken voelen. Sommigen gaan weg bij de club als 
ze activiteiten moeten doen. Dames voelen zich ook niet betrokken bij de club en vinden 
dat de ouders van de jeugdleden ook meer op moeten staan. Deze dames trainen ook 
niet en hadden al binnen VC Luctor een aparte status . 
 Reactie van een lid: Waarom ben je dan lid van een vereniging? Bij lidmaatschap 

horen zowel lusten als lasten.  
- Inbreng lid: je moet recreanten niet meenemen in een eventuele boeteregeling, omdat 

ze al heel veel voor de vereniging doen en daarom vrijgesteld moeten worden van 
andere activiteiten. 

- Inbreng lid: Recreanten moeten net als de jeugd (volgens statuten) 1 activiteit doen en 
de overige leden gewoon twee activiteiten. 



 
Stemming  
 
Wanneer uit de stemming blijkt dat de afkoopregeling geen doorgang vindt, gaat het bestuur een 
nieuw voorstel schrijven. 
 
18 leden stemmen voor afkopen; ongeveer 48 leden stemmen tegen afkopen. De meerderheid is dus 
tegen de afkoopregeling. We gaan dus een nieuw plan uitwerken. Optie twee zal in detail worden 
uitgewerkt. Wordt vervolgd.  
 
 
Exploitatie sporthal 
 
Sinds kort is de Slaterthal geprivatiseerd. We hebben een beheerder aangesteld, Nicky Ooms. Als 
Vocala hoeven we geen huur meer te betalen aan de gemeente. Echter gaan we de beheerder wel 
huur betalen om het zo georganiseerd mogelijk te houden. Het is dan ook belangrijk om af te melden 
wanneer een training e.d. niet doorgaan, i.v.m. kosten. 
 
Nicky beheert een online tool waarin te zien is wanneer zaal beschikbaar is. Met vragen en 
opmerkingen kunnen jullie nu ook terecht bij Nicky. Kasafstortingen en bar vallen nu ook onder Nicky 
en is dus niet meer Barts zijn activiteit. 
 
Reactie vanuit de zaal 

- Een lid is voorstander om een aparte stichting voor de Slaterthal op te richten. Geen 
reactie/inbreng van andere leden op dit punt. Antwoord Petra: zijn we over aan het 
nadenken, maar was nu nog wat kort dag.  

 
Begroting 2019 – 2020: voorstel contributie 
 
Toelichting Bart hoe hij tot bedragen is gekomen: Er is per niveau in werkgroep gekeken naar wat 
kosten per team zijn. Als voorbeeld even de mini’s: inschrijfkosten Nevobo en trainingen (2x). Vooral 
de hogere teams, derde divisie, hebben hogere kosten i.v.m. duurdere trainer en hogere Nevobo 
inbreng. Onderscheid gemaakt tussen 1 en 2x trainen. Uiteindelijk, terug naar begroting, moet er 
geld overblijven, en moet het overall niet veel kosten. Dit is spelen met getallen, in combinatie met 
wat leden eerst betaalden. Er is een gemiddelde uitgerekend, voor alle leden van Vocala en voor alle 
leden binnen een team. Zo kan het zijn dat het ene lid binnen eenzelfde team meer betaald dan een 
ander lid.  
 
Aan de hand van inbreng leden een nieuw contributievoorstel maken: 
Dames 1 gaat €50 meer contributie betalen; 
Mini’s 1 trainen nog maar 1x in de week, dus wellicht herzien; 
Heren 1 gaat €40 meer betalen (dit gaf 1 lid aan, echter hebben sommige leden vorig jaar meer 
betaald dan hen, wat het verschil minder groot maakt).  
>> ACTIEPUNT BART/ PAUL: NIEUWE CONTRIBUTIESCHEMA OP DE SITE ZETTEN 
 
Automatische incasso 
Voor Vocala geldt: 

- Contributie in 1x betalen in oktober, of 
- Contributie in 4x betalen via automatisch incasso: 1/10, 1/12, 1/2 en 1/4. 

 
De incasso formulieren van VC Argos zijn niet meer geldig. Vocala heeft een nieuw incassant ID, dus 
ook nieuwe incasso formulieren. 



Iedereen die via incasso wil betalen, kan het formulier van de website downloaden en invullen. Na 
ondertekening kun je het formulier: 

- Scannen en mailen naar Penningmeester@vocala.nl 
- Een foto maken en appen naar +31 6 8102 2513 
- In de brievenbus doen op Katsestraat 4 te Oeffelt. 

 
Benoeming kascommissie 
 
Er zijn drie personen nodig voor de kascontrole aan het eind van het seizoen, met één lid per jaar als 
reserve. Zie PPT voor schema. 
 
We hebben al twee personen voor kascontrole, namelijk Paul Bonants en Monique van Ooijen. 
Er heeft zich meteen een derde persoon aangemeld: Inge Derks van de Ven.  
>> Voorstel: is het niet beter om uit elk dorp iemand in de kascommissie te hebben? We zijn echter 1 
vereniging, dat is het belangrijkste en het gaat om wie het wil doen. We hebben nu drie personen bij 
elkaar. 
 
Nabranders 
 
AVG 

- Foto/film niet toegestaan voor publicatiedoeleinden; 
- Adressenlijsten: teken een overeenkomst zodat je een lijst mag inzien. 
- Gebruik BCC wanneer je meerdere personen tegelijkertijd mailt, i.v.m. privacy. 

>> We gaan ervoor zorgen dat er z.s.m. een protocol wordt gehangen voor maken van 
en gebruiken van foto’s/opnamen (ACTIEPUNT). Heeft ook te maken met leeftijd (onder 
16 jaar en ouder). 

 
Geef nieuwe mailadressen, als gevolg van glasvezel, direct aan ons door! 
 
Rondvraag 
 
Eén lid vraagt zich af hoe het zit met een kortingsregeling voor meerdere gezinsleden binnen de 
vereniging. Staat reeds opgenomen in Handboek. Echter rekening mee gehouden in begroting? 
Wellicht veranderd deze. Vanuit de leden de opmerking dat er dan een nieuwe ALV georganiseerd 
moet worden om de nieuwe begroting goed te keuren. Echter geeft Bart aan dat er bij extra bar 
inkomsten, wat ook een wijziging in de begroting is, ook geen nieuwe ALV wordt georganiseerd. Het 
lijkt ons niet nodig om voor een wijziging in de begroting een nieuwe ALV te organiseren. 
 
Afsluiting en borrel 
 
Proosten, onder genot van een borrelhapje, op onze nieuwe vereniging. Proost! 
 


