
Algemene ledenvergadering Vocala  

23-09-2022, om 20.00 uur, in de Slaterthal te Beugen  

  

Aanwezig:  

 

Bestuur:  

Voorzitter Petra Kleijn, Penningmeester Peter Stoffelsma, Secretaris en notulist Susan Jansen, Bram 

van Dieten, Paul Kempen.  

 

Aanwezigen:  

Lobke Bisschops, Alexander Derks, Raymond Derks, Monique Kuijpers, Ans Maassen, Inge Miggiels, 

Nicky Ooms, Marko Stockhorst, Silke Visser. 

 

Afmeldingen: 

Paul Bonants, Wouter Coenen, Patricia Derks, Debbie Fick, Suzanne Fick,  Milou Fransen, Miranda 

van de Greef- Lichteveld,  Toon Grutters, Marjo de Haas, Fleur, Karin en Noor Heijnen, Bonny van de 

Hoogen, Bianca Jacobs, Wendy Jans, Roswitha Janssen, Sjaak Loonen, Hellen van der Meer, Ine 

Swinkels, Joan Thijssen, Netty Veekens,  Elke Verkuijlen, Mendy van de Zwam 

__________________________________________________________________________________  

  

1. Opening 

Lage opkomst, 9 personen 

Opening door Petra, hartelijk welkom iedereen.  

2. Vaststellen Notulen 

Het is onduidelijk of de notulen vorig jaar zijn rondgestuurd. Mocht iemand alsnog deze notulen 

willen, dan kan dit worden nagevraagd bij de secretaris, Susan Jansen.  

Petra leest de hoogtepunten van de vorige vergadering voor.  

Dit jaar zullen de notulen worden rondgestuurd na afloop van de vergadering.  

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

De shirts zijn leuk 

4. Jaarverslag 

Na een goed begin in september, is er weer snel gestopt vanwege corona. Na een tijd weer 

begonnen met eerst nog thuis douchen, en later in maart weer alles open.  

Met zelfs twee kampioenen, meisjes C1 en eisjes A1 worden herfstkampioen.  

In de tijd dat alles stil lag in verband met corona, hebben we niet stil gezeten.  

De kantine is helemaal opgeknapt, waarbij de gemeente de hele hal van LEDverlichting heeft 

voorzien. De plafonds zijn opgeknapt, het schilderwerk van de kozijnen is gedaan. De gemeente 

heeft daarna ook nog meebetaald om de muren te kunnen schilderen.  



De vrienden van Achilles had nog een mooi potje liggen voor Vocala, en zij hebben nieuw meubilair, 

een tv, en een computer geschonken.  

Er waren wat problemen met de hygiëne in Rijkevoort; douches waren een tijd gesloten door 

legionella, er werd slecht schoongemaakt. Nu zou dat allemaal moeten zijn verbeterd.  

Er wordt aangegeven vanuit de zaal dat het nu weer slechter begint te worden, maar het 

betreffende team neemt contact op met de beheerder. Mochten er echter weer opnieuw klachten 

zijn, dan horen wij dit graag, dan nemen wij wederom contact op met het bestuur van de 

Schutsboom.  

Wat is de norm voor de temperatuur in een zaal? De norm is 17 graden.  

In Oeffelt is het echter 15 graden. De beheerder reageert echter niet hierop.  

Actiepunt: Petra neemt contact op met beheerder.  

Shirts: de pasronde was zeer veel werk. Maar nu zijn de shirts inmiddels geïntroduceerd. De 

bedoeling was nog om een feestelijke dag hieromheen te organiseren. Maar dat volgt nog.  

Er is een webshop online gezet, van Vocala in samenwerking met van Neerven. Als leden hier iets op 

bestellen krijgen ze 10% korting. Staan ook sokken en broekjes op etc. 

Www.Vocala.clubwereld.nl/ 

Extra verrassing: Mogelijk gemaakt door de stichting Vrienden van Achilles:  

Indien een trainingsjack via de webshop wordt besteld: naast 10 % korting van van Neerven, van de 

Stichting 10 euro korting op een trainingsjack voor volwassenen, en Euro 12.50 voor de jeugd.  

Voorwaarde: logo Vocala en naam van het lid op het trainingsjack: naam betaal je zelf, clublogo 

betaalt de club. Vraag: is er een voorkeur voor een logo voor op het jack met de naam klein eronder, 

of juist achterop? Bij andere clubs hanteert men initialen, of juist hele naam? Voorkeur is voorop en 

initialen of de achternaam. Petra geeft dit door aan van Neerven.  

Mensen kunnen gewoon betalen, en dan de rekening indienen bij Petra, de voorzitster, dan krijg je 

het geld terug van de Vrienden van Achilles 

Van Neerven heeft ook een inloopavond georganiseerd in de sporthal, was een goed bezochte 

avond.  

Ook een treurige mededeling: In november is helaas een zeer gewaardeerd clublid overleden, 

Antoinette van Dieten. ZIj deed heel veel voor de club, en was ook onder meer de voorzitster van 

onze club van 50.  

Toename in jeugd 
Momenteel is er veel jeugd bij gekomen. Veel mini's niveau 2.  
Het is lastig om de jeugd erbij te trekken. Vraag vanuit zaal om meer naar de basisschool te gaan.  
Nieuw initiatief: de speeltuin 
In het kort een verhaal hierover van Suzanne en Debbie Fick:  
De speeltuin is weer terug, omdat dit zeker een meerwaarde is voor de club. De kleinste 4 tot en met 
6 jaar worden 1 x per keer, 45 minuten te volleyballen, en zo al wat balvaardigheden te leren.  
Ze kunnen daarna beter doorstromen naar niveau 1 of niveau 2. Als we meer mini's bij de vereniging 
krijgen hebben we uiteindelijk meer mogelijkheden in de jeugd en uiteindelijk ook bij de senioren.  
Voor nu zijn er 4 meiden uit Rijkevoort, drie trainen op dinsdag bij Debbie. We hopen meerdere 
kinderen uit verschillende dorpen bij elkaar te krijgen, zodat we eventueel ook halverwege het 



seizoen mini's door kunnen schuiven. Hoe meer we promoten, hoe meer leden en hopelijk een 
goede toekomst voor Vocala, dus vertel het vooral rond.  
 
Dit wordt ook door Sjors sportief gepromoot. (reactie vanuit de zaal na afloop; staat niet op sjors 
sportief. Na navraag blijkt het te gaan om vermelding bij de volgende ronde dat het boekje uitkomt)  
Het is moeilijk om jeugd te trekken, misschien de school zelf bezoeken? Is in het verleden wel 
gedaan. Maar is veel werk, dan moest er een aantal gymlessen worden verzorgd. En dan kwam er 
misschien eentje. En vriendjes/vriendinnetjes lessen worden ook altijd georganiseerd. Maar gewoon 
lastig om te bereiken. Hopelijk lukt het via Speeltuin.  
Iemand stelt voor om de speeltuin ook “on tour” te laten gaan. Dus ook in Beugen en in Oeffelt. 
Maar dan moeten er natuurlijk eerst aanmeldingen komen vanuit die dorpen.  
 

5. Financieel  

 

a. Jaarcijfers 2021-2022 

Resultatenrekening:  
Positief resultaat, maar dat komt vooral door de shirts pas in het nieuwe seizoen worden betaald uit 
de reserve. De shirts worden over 4 jaar afgeschreven. En de sponsoren hebben ook contracten 
gesloten voor 4 jaar.  
Volgens de begroting zijn we redelijk goed uitgekomen. De contributie kende een behoorlijke dip. 

Vanwege veel mensen die stopten. Ook de opbrengsten van de activiteiten vielen tegen. En de 

sponsoring was niet van de grond gekomen door de corona. Het was dus lastig om alles goed in te 

schatten voor de nieuwe begroting.  

Extra inkomsten: onder meer ondersteuning van de gemeente en van de overheid. Daardoor toch 

niet zo heel slecht gegaan.  

Activiteiten  
Opbrengst van Kermis Oeffelt en de Oliebollenactie is zeer hoog. Veel mensen voor nodig maar ook 
veel opbrengst. Dus daar blijven we ons zeker voor inzetten. Maar afgelopen jaar was de kermis ook 
wel op een perfect moment. Was het eerste wat weer mocht na lockdown, dus zeer grote opkomst. 
Verwachting is dat het dit jaar een mindere opbrengst zal zijn. Maar wel veel geld voor redelijk 
weinig inspanning.  
Er zijn andere activiteiten waarvoor geldt veel werk voor een beperkte opbrengst.  

De oliebollenactie; sinds 2 jaar is er een andere aanpak. Hierdoor de opbrengst wel iets minder, 

maar ook veel minder mankracht nodig. Dus per saldo enorm gestegen.  

We vinden het als club ook belangrijk om ons in elk dorp te laten zien. Dus de paasactie in Beugen, 

ook al is er minder opbrengst, willen we toch blijven organiseren.  

Zaal 
Qua uitgaves aan zaalhuur is er ook niet een reëel beeld, want nog steeds geen vol seizoen 

gedraaid.Ook de omzet van de bar in de Slaterthal en de Schutsboom is niet goed in beeld. Er is nog 

geen optimaal seizoen gedraaid. Hopelijk is er het komende jaar een normaal seizoen, en is er dan 

ook een beter inzicht in wat de kantine opbrengsten normaal zouden moeten zijn.  

Gas problematiek 
Wij hebben als vereniging geen vaste tarieven. Baart wel wat zorgen. In de media wordt er geroepen 
van een enorme stijging. Maar dit geldt met name als je overstapt, dan kan het wel Euro 6 per kuub 



zijn. Nu zitten wij op Euro 2,2 per kuub, per 2 oktober, maar is wel variabel. Daarin proberen we wel 
te kijken wat er wordt verbruikt. En op het moment dat het te veel wordt, dan gaan we met de 
gemeente in gesprek. De gemeente is inmiddels al aan het inventariseren wat het gaat worden. 
Voor meer energiebesparingen wil de gemeente ook best wel wat investeren, maar het gebouw is 

van de gemeente. De instandhoudingssubsidie is ook verhoogd afgelopen jaar. En men heeft voor 

uiteindelijk 2 maanden de energiekosten vergoed. De gemeente denkt in elk geval nog steeds mee. 

En mocht het met de gaskosten de spuigaten uitlopen, dan moeten we kijken hoe we ermee 

omgaan. Het is nu een beetje koffiedik kijken. 

De gemeente heeft overigens vorig jaar de hele Slaterthal voorzien van LED. En de schakelaars zijn 

zodanig omgezet, zodat de lampen na zoveel tijd uitgaan (vooral na gebruik door de basisschool 

worden die nog wel eens aangelaten). En eventueel in de toekomst zonnepanelen.  

 

Balans:  

Deze wordt voorgelezen door de penningmeester, met een positief resultaat.  

De kascontrole gaat nog plaatsvinden, het was nog niet gelukt om een datum af te spreken. Inge 

Derks van de Ven is vervangen door Mario. Vorig jaar is besproken dat het handig is om met drieën 

te zijn, en dan 1 reserve. Dan is er altijd één die het vaker heeft gedaan. Maar in de praktijk is het 

dan lastiger om een datum te kunnen prikken dat iedereen de kascontrole kan doen.  

Paul Bonants is aftredend. Besloten is om volgend jaar de kascontrole te laten uitvoeren door 

Monique Ooijen en Marjo de Haas. Met als reserve Lobke Bisschops 

 

b. Begroting 2022-2023 

 

Zaalhuur 

Er lijkt een groot verschil te zijn in de zaalhuur, maar in principe is de huur hetzelfde.  

In Oeffelt ronden ze de huur wel af naar boven per keer. Dat mag eigenlijk niet. Maar omdat de 

sportzaal ook niet moeilijk doet als wij op het laatste moment een zaalreservering annuleren, willen 

we hier ook geen probleem van maken. Is soms ook een kwestie van geven en nemen.  

 

We proberen zoveel mogelijk de Slaterthal te gebruiken, want dan is het broekzak-vestzak, en dan 

kan de contributie ook laag worden gehouden. Maar we willen als vereniging ook binnen elk dorp 

wat doen, dus ook in de hal van Oeffelt en Rijkevoort. En leden uit Oeffelt en Rijkevoort vinden het 

ook fijn als er wat gebeurt in het eigen dorp.  

 

Vanuit de zaal de vraag of dames 1 ook bijvoorbeeld eens in Oeffelt of Rijkevoort een wedstrijd kan 

doen. Dat geeft wel een extra impuls bij de jeugd als ze bijvoorbeeld dames 1 eens zien volleyen in 

dezelfde hal. Wij als bestuur bemoeien ons eigenlijk niet met de planning van de zalen, maar we 

kunnen dit wel eens aangeven; actiepunt voor het bestuur.  

 

Vanuit de zaal de vraag waarom dames 4, waarin veel Rijkevoortse dames spelen, maar 1 x in 

Rijkevoort spelen de eerste helft van het seizoen. Wij als bestuur hebben hier wel een beetje 

gestuurd; gevraagd om de 1e helft de Schutsboom een beetje te ontwijken met de planning. Er 

waren namelijk al langere tijd veel klachten. Zo waren er bijvoorbeeld koude douches, er werd slecht 



schoongemaakt, en de communicatie rond de legionella in de douches was zeer slecht. Er zijn nu 

verbeteringen, en als dit doorzet wordt de tweede helft de sportzaal vaker weer meegenomen in de 

planning.  

 

In de begroting zijn veel aannames gedaan, op veel zaken is eigenlijk geen inzicht wat de opbrengst 

"normaal” is. Uit voorzorg zijn de kosten van het gas-water-licht sterk omhooggetrokken. Verder 

worden de shirts betaald dit seizoen, vanuit de reserve, en afgeschreven over 4 jaar. Maar daar 

staan natuurlijk ook de sponsorinkomsten tegenover.  

In totaal is er een klein positief resultaat.  

 

Vraag vanuit de zaal; in de begroting staat een bedrag voor de Grote Clubactie. Hoe komt de 

penningmeester hieraan? Is dat gebaseerd op de opbrengst van vorig jaar? Penningmeester zegt 

hier ook maar een gok heeft gedaan, omdat er helemaal geen idee was van wat het zou opleveren. 

Afgelopen jaar ging het mis met de (tijdige) invoer van de grote Clubactie, dus de penningmeester 

heeft geen idee wat de opbrengst eigenlijk zou zijn afgelopen jaar. Wordt het kind dat vorig jaar de 

meeste loten had verkocht eigenlijk nog in het zonnetje gezet? Of is dat al gebeurd? Bestuur gaat dit 

navragen bij de grote-club vrijwilliger, en gaat er achteraan dat dit alsnog gebeurt. 

 

Vorig jaar geen contributie geïnd.  

Ook is het totaal plaatje nog niet helemaal duidelijk. Wij als bestuur zijn aan het organiseren dat we 

met alle commissies om de tafel gaan zitten. Zo zijn er al gesprekken geweest met tc commissie, en 

de activiteitencommissie. Er zal ook met de sponsorcommissie worden afgesproken omdat nog niet 

alles duidelijk is.  

 

Vraag vanuit de zaal, geen aanmeldingen voor het springtoernooi? Slechts 1 aanmelding. Wellicht 

wil iemand samen met Raimond Derksen volgend de organisatie op zich nemen? 

 

 

6. Openstaande vacatures 

 

a. Penningmeester: Peter Stoffelsma stopt na dit jaar met zijn werk als penningmeester voor 

de club. Het ontbreekt hem aan de tijd. 

b. Voorzitter Vrienden van Vocala  

c. Coördinator activiteitencommissie; momenteel zitten Tessa Tijssen en Inge Haerkens er nog 

in. MIlou Fransen is er mee gestopt. Dus we zoeken iemand uit RIjkevoort en iemand uit 

Beugen. 

d. Lid voor kermis-stichting: bij voorkeur iemand uit Oeffelt. Binnen de stichting wil men een 

afvaardiging van 2 personen per vereniging. Bonny van de Hoogen zit er nu namens Vocala 

in. Maar moet echt iemand bij, die samen met haar de taken wil vervullen. Het gaat dan met 

name om het verzorgen van het personeel tijdens de kermis.  

 

Voorstel van iemand: vacature op het prikbord hangen in de Meercamp?  

 

 

7. Inschrijven voor activiteiten en boeteregeling 

Vorig jaar in de vergadering besloten tot het volgende:  

Activiteiten kunnen worden afgekocht voor Euro 30,- per activiteit.  

 



Maar soms komen mensen alsnog niet opdagen. Dat is enorm vervelend, als er iets wordt 

georganiseerd waar je 4 vrijwilligers voor nodig hebt, en je moet het met zijn tweëen doen, dan kun 

je niks.  Het voorstel is dan ook om mensen dan een boete te laten betalen van Euro 50,- 

 

Vraag is: kan er nu wel gestemd worden? Er is slechts een zeer beperkte opkomst immers? Geldt 

niet minstens een opkomst van 2/3?  

Deze vraag zal worden onderzocht aan de hand van de statuten. Eventueel in de statuten aanpassen, 

bij een geringe opkomst moet er binnen een aantal weken een nieuwe alv gepland worden.  

 

Stemming: Er gaat een boeteregeling gelden voor mensen die zich hebben aangemeld voor een 

vrijwilligerstaak en alsnog niet komen opdagen. Deze boete bedraagt Euro 50,- 

Alle aanwezigen, 9 personen, zijn voor.  

 

Vraag is; is er een maximum aan het aantal mensen dat kan afkopen? Bestuur denkt van niet maar 

kijkt dit even na.  

 

Er is gekozen voor de afkoopregeling vorig jaar. Als er veel mensen afkopen, levert dit wellicht even 

veel op als de activiteit. Veel mensen zitten niet meer te wachten op extra verplichtingen t.a.v. de 

vereniging. Men kan ook iemand anders inhuren voor Euro 30, dit kunnen leden eventueel onderling 

regelen.  Of zoals bijvoorbeeld voor de nachtbeveiliging voor de kermis, hiervoor zijn er mensen 

ingehuurd. Maar het is natuurlijk leuker als het door eigen mensen wordt ingevuld.  

 

 

Mensen die zich hebben aangemeld om te helpen met het begin feest; vanwege de te drukke 

agenda's met onder meer de wedstrijden, is er besloten tot een eindfeest. T.z.t. worden deze 

vrijwilligers hierover geïnformeerd.  

 

8. Werving jeugdleden  

 

a. Speeltuin; 4-6 jarigen 

Zoals eerder besproken in de vergadering 

 

b. Sport's Cool 

Programma bedoeld voor (groot) ouders met (klein)kind. Deze kunnen gratis opleiding tot 

instructeur sport's cool volgen. Een opleiding zie zo'n Euro 500 kost. Vorig jaar te weinig 

aanmeldingen, nu 13 koppels die binnenkort van start gaan. Indien mensen meer informatie willen, 

stuur mailtje naar  secretariaat@vocala.nl 

 

Doel is kinderen zo vroeg mogelijk met volleybal in aanraking laten komen, dan blijven ze misschien 

volleyballen. Er worden 7 – 8 trainingen gegeven. Kan vanaf 18 jaar. Men is dan officieel een vte, een 

soort van sports instructeur op de manier van de Bal Schule. Het gaat om ouderen en jongeren te 

laten bewegen, en hoe de oefeningen te geven  

 

Er zijn nog veel mogelijkheden binnen subsidie Sportakkoord. Een pot van zo'n 80.000 euro om meer 

mensen aan het bewegen te krijgen. Dan kan voor van alles, voor wandelen, maar ook voor 

activiteiten zoals bij ons. Er zijn veel aanvragen maar vaak zijn deze niet volledig. Mocht iemand hier 

een idee voor hebben, meldt dit bij Paul want er zijn ruime mogelijkheden.  

 

mailto:secretariaat@vocala.nl


Vraag vanuit de zaal: waarom kunnen clubs uit de regio niet meer samen werken, want nu vaak 

allemaal uit dezelfde vijver aan het vissen om jonge kinderen zo jong mogelijk te trekken. Ook Sport 

Akkoord heeft allerlei initiatieven om verengingen samen te krijgen, maar dit zal toch meer bottom 

up moeten worden geregeld. En zo is er ook Thomas Peters Weem , die sportcafés organiseert, 

misschien mooi om samen te werken in plaats van elkaar tegen te werken.  

Daar is wel de toekomst. Praktijk zal wel langzaam een rol hierin spelen. Nu vaak nog besturen die 

enkel aan zichzelf denken. Maar waarschijnlijk zijn er over een aantal jaren omni clubs, 1 club waar 

men kan voetballen, volleyballen, tennissen etc. Met bijvoorbeeld sportarrangementen. Maar ligt 

ook bij de landelijke sportbonden, een jongen kan best zaterdag voetballen en zondag volleyballen.   

 

 

Rondvraag:  

Moet er gestemd worden over de contributie? Nee, deze is niet verhoogd, dus er hoeft niet over 

gestemd te worden.  

Contributie: is niet verhoogd dus hoeft er niet over gestemd te worden.  

 

 

 

9. Afsluiting 

De vergadering wordt afgesloten en iedereen wordt uitgenodigd om nog even te blijven borrelen.  

 

Actiepunten:  

Penningmeester: Kascontrole 2021-2022 met kascommissie bestaande uit:1. Paul Bonants. 2 

Monique van Ooijen. 3. Marjo de Haas. En als reserve Lobke Bisschops. 

Petra Kleijn: contact opnemen met beheerder zaal Oeffelt dat de norm van de temperatuur 17 

graden is, en niet 15 graden.  

Petra Kleijn: opnemen met van Neerven dat voorkeur is om logo en naam/ initialen voorop de 

trainingsjacks te plaatsen, en niet achterop.  

Bestuur: verzoeken om dames 1 een keer een wedstrijd in Oeffelt of in RIjkevoort te laten spelen.  

Bestuur: is er een maximum aan aantal mensen dat kan afkopen?  

Bestuur: vacatures (met name voor kermiscommissie) ophangen in de Meercamp. 

 

 

 

 

 

 

 


