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Onderwerp Algemene Ledenvergadering Pollux
Datum

04-11-2015, 19:30

Locatie

Paal 12

Aanwezig

Bestuur: Henk Hazewinkel, George Steenbekke, Rob Schepers
Leden, ouders, e.d.: 19 personen
Afmeldingen: Henri Engbers, Frans en Ria Rödel, Anselien Holtkamp, Berlinda
Bolink, Marco Eppink en Monique olde Scholtenhuis, Michel Scholten

Agenda
1. Welkom
2. Financiën
3. Ontwikkelingen n.a.v. ALV 15-04-2015
4. Rondvraag
5. Afsluiting

Ad 1)
Henk Hazewinkel heet alle aanwezigen van harte welkom. Er zijn 19 leden, trainers en/of
ouders van leden aanwezig op de vergadering. Helaas minder dan tijdens de vorige ALV in
april. Desondanks is Henk blij met de mensen die wel gekomen zijn.
De notulen van de vorige vergadering worden besproken (de ALV van 15 april). Op deze
notulen komen geen opmerkingen. Daarmee worden de notulen goedgekeurd.
Ad 2)
De volgende onderwerpen zijn besproken:
1. Licentie promotieklasse
2. Kascontrole commissie
3. Resultaat seizoen 2014-2015
4. Begroting seizoen 2015-2016
5. Voorlopig balans 31-08-2015
1. Licentie promotieklasse:
Dames-1 en Dames-2 zijn gestopt aan het einde van het vorig seizoen. Voor Dames-1 was
het niet mogelijk om tijdig een gekwalificeerde trainer te vinden, daarnaast zijn er
onvoldoende middelen om deze trainer te bekostigen. Het was niet mogelijk om Dames-1 te
behouden. Dit betekent dat de licentie voor de promotieklasse zou komen te vervallen.
Pollux is benaderd door Medusa uit Vroomshoop. Medusa wilde graag de licentie van de
promotieklasse overnemen. Wij als bestuur zijn hierop ingegaan en hebben de licentie
tegen een financiële vergoeding kunnen overdragen.
Voor deze overdracht is de instemming van de ledenvergadering nodig. Aan de vergadering
is voorgelegd of het bestuur juist heeft gehandeld door de licentie over te dragen. De
aanwezige leden gaan hier unaniem mee akkoord.
2. Kascontrole commissie:
Normaal gesproken wordt over het afgelopen seizoen een kascontrole uitgevoerd door de
kascontrole commissie. Als de kascontrole akkoord is dan kan er decharge aan de
penningmeester verleend worden.
Deze kascontrole heeft nog niet plaatsgevonden. Deze zou worden uitgevoerd door twee
dames van Dames-1. Echter Dames-1 bestaat niet meer.
Aan de aanwezige leden is gevraagd of twee personen de kascontrole willen uitvoeren.
Hiervoor hebben zich aangemeld:
 Monique de Graas
 Meryem Tunc

Na de ledenvergadering zal een datum worden afgesproken.
Nadat de kascontrole is uitgevoerd zal de definitieve balans opgemaakt worden over het
jaar 2014-2015.
3. Resultaat 2014 – 2015:
Het seizoen 2014-2015 is met een klein positief resultaat afgesloten.
Paar opvallende zaken:
 Zaalhuur valt hoger uit dan begroot. Dit komt doordat er meer gehuurd is dan begroot.
Mede vanwege voorbereiding op toernooien. Tevens is er veel meer gebruik gemaakt
van beachvelden door de leden. De leden kunnen hier vrij gebruik van maken, maar
er wordt veldhuur doorberekend aan Pollux tegen gereduceerd tarief.
 De aflossing van de lening van Rabobank (voor de aanschaf van de kleding) loopt
langzaam terug, maar drukt nog zeer zwaar op de begroting en het resultaat. Het
teruglopende ledenaantal, van de laatste jaren, helpt wat dat betreft ook niet mee. De
lening is aan het einde van het seizoen 2015-2016 compleet afgelost.
 De leden van de Club van 100 en acties zoals de grote clubactie en de flessenactie zijn
onontbeerlijk voor onze vereniging.
 De overdracht van de licentie van Dames-1 aan Medusa heeft voor het positieve
eindresultaat gezorgd.
4. Begroting 2015 – 2016:
De verwachting is dat we het seizoen 2015-2016 break-even afsluiten.
Een aantal opmerkingen:
 Het bedrag dat we uitgeven aan zaalhuur wordt minder. Dit komt doordat de
gemeente de derde verhoging van 25% niet heeft doorgevoerd, maar tevens doordat
het aantal leden achteruit loopt.
Aan het einde van het afgelopen seizoen zijn we helaas de complete seniorenlijn
verloren doordat onze dames teams besloten hebben te stoppen. Gelukkig zit er op
dit moment wel weer aanwas bij onze jongste jeugd (de CMV).
 Dit seizoen is het laatste seizoen dat de lening (+ rente) aan de Rabobank
terugbetaald moet worden.
 De inkomsten van de Omni stijgen naar verwachting dit seizoen behoorlijk. De Omni
vereniging heeft dit jaar een goed jaar gedraaid door allerlei activiteiten. Een deel van
de inkomsten worden over de leden (waar Pollux er één van is) verdeeld.
 Begroot is ook dat we middels een betaalregeling de nog niet betaalde zaalhuur aan
de gemeente terugbetalen. Het gaat hier om achterstallige rekeningen uit het seizoen
2012-2013 en 2013-2014.

5. Voorlopige balans per 31-08-2015:
De voorlopige balans per 31-08-2015 is gepresenteerd. Nadat de kascontrole heeft
plaatsgevonden zal de definitieve balans opgemaakt worden.
Ad 3)
Henk geeft nogmaals de kern aan van de vorige ALV, die plaatsgevonden heeft op 15-042015:
 Kader- bestuur en trainers
 Financiën- gezond beleid
 Leden- sportimpuls en BoesCoolFit
 Paal 12 – clubhonk met centrale rol
 Omni versterken
 Nieuwe producten ontwikkelen
Opmerkingen:
 Paal 12 als clubhonk is op dit moment een illusie doordat er alleen jeugdleden zijn.
Paal 12 is wel sterk: kijk naar inkomsten vanuit Beach activiteiten.
 Omni versterken: veel nieuwe activiteiten komen toch voort uit de Omni vereniging.
Op 15 april zijn een aantal prioriteiten gesteld die niet zijn gerealiseerd:
 Pollux app
 Volledig bestuur- vacature secretariaat
Opmerkingen vanuit leden:
 Iedereen wil wel wat doen, maar niemand wil grote taken.
 Kleine taken uitvoeren.
Klussenlijst:
 Ingevuld:
o Hulp kledingcommissie
o Grote clubactie
o Flessenactie
o Teamfoto’s
o Hulp toernooien
o Zaalwacht
o Materiaalbeheer

 Niet ingevuld:
o Oliebollen- / kerststollenactie e.d.
o Kamp
o Beach straten volleybaltoernooi
o Bossabal
o Wedstrijdsecretariaat
Tijdens de vergadering werd duidelijk dat er mogelijk twee ouders zijn die voor de laatste 8
wedstrijden de wedstrijdformulieren wel willen invullen en afhandelen.
Het bestuur gaat de takenlijst opnieuw opstellen en zal deze ter beschikking stellen.
Inmiddels is duidelijk dat de Oliebollen actie in december niet door gaat. Alternatief is een
rommelmarkt.
Op de eerst volgende Hulsbeekdag (in 2016) wil Pollux zich ook graag presenteren.
Hiervoor is inmiddels al hulp aangeboden.
Zaalwacht:
 Naast Bram, mensen uit de teams.
 Dit gaat per toerbeurt
Het is fijn dat zoveel ouders willen helpen bij de diverse klussen.
De 4 hoofddoelstellingen vanuit 15 april:
 Bestuur voltallig
 Technische commissie operationeel
 Voldoende Trainers
 Vrijwilligers t.b.v. klussen
Het bestuur is zeer hoopvol over de invulling van het secretariaat vanaf januari. De
technische commissie is niet operationeel er zijn wel voldoende toezeggingen voor het
komende seizoen. De overige punten zijn gerealiseerd.
Naar aanleiding van de ALV uit april zouden bovenstaande 4 punten gerealiseerd moeten
zijn. Anders wordt de “stekker” uit de vereniging getrokken. Het bestuur is van mening dat
voor de twee nog open punten voldoende toezeggingen zijn. Het bestuur gaat er vanuit dat
deze punten ook gerealiseerd worden dit seizoen. Vandaar dat we het voorstel willen
inbrengen om vooralsnog door te gaan met de vereniging Pollux. De aanwezige leden gaan
hier unaniem mee akkoord.

Ad 4)
 Monique de Graas, moeder van MA1 speler, Demi:
o Er komt nog 250 euro richting kas vanuit de Koningsdag.
 Opmerking over MC2, er wordt aangegeven dat iemand:
o voor het derde jaar in MC2 zit en de uitdaging mist.
Dit punt zal na de vergadering besproken worden.
 Opmerking over TC van Eddy:
o Eddy en Jos helpen dit jaar nog bij het TC.
o Komend seizoen zijn ze niet meer beschikbaar hiervoor.
 Tjalling de Vries:
o Wat is de visie?
o Waar gaan kinderen naar toe. Bijvoorbeeld er zijn bijna geen jongens.
Reactie Henk:
wij hebben de toekomstvisie even laten varen. Op dit moment een stop op het
beleidsplan. Eerst weer terug naar de basis. Voldoende leden, trainers en beleid
ontwikkelen.
o Doel: dit jaar TC opzetten (liefst voor januari).
o Voor jongens: samenwerking opzetten met andere verenigingen
 Frank Dubbelink:
o Doorstroming van meisjes C2 is niet optimaal
Reactie:
o individueel belang en Pollux belang goed op elkaar afstemmen.
Ad 5)
Henk sluit de vergadering.

