Onderwerp
Datum
Locatie
Aanwezig

Algemene Ledenvergadering Pollux
4 september 2019 20.00 uur
Paal 12
44 personen: Anne Engbers, Richard Groeneveld, Marthijn Wolters, Katja Wiebe, George
Steenbekke, Rob Schepers, Barend Broekhuizen, Rolf Sluik, Demi de Graas, Annemarie Schepers,
Marloes Schepers, Wilma Harremeijer, Afke Damhuis, Benno Veldscholten, Manon Emmerink,
Corine Borggreve, Frans Rödel, Carolien Cramer, Esther Nijland, Ellis Ketelaar, Esra Hooge
Venterink, Anne Minderhoud, Richard Kappert, Eddy Post, Mark Funke, Anne Velthuis, Lisette Rolink,
Carla Boerrigter, Sara Boerrigter, Mark Rebers, Henri Engbers, Wouter Oortman, Rogier Ottens,
Marielle Laarveld, Richard Laarveld, Erik Gort, Miriam Lemmens, Job Weghorst, Lisette Wilke,
Bernard Alink, Yvonne Groeneveld, Annemarie Pipers, Gaby Bruins

Afwezig

Diverse afmeldingen via de mail en mondeling (maar ook veel afwezigen zonder bericht van
verhindering)

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen notulen ALV 05-09-2018 (zie: www.vvpollux.nl algemeen/verslagen ALV)
3. Financiën:
a. Vaststellen financieel jaaroverzicht 2018-2019
b. Verslag kascommissie
c. Benoeming kascommissie
d. Begroting 2019-2020 incl. contributievoorstel
4. Aftredend bestuurslid volgens rooster van aftreden: Rob Schepers, herkiesbaar
5. Grote Club Actie en aanpassing reglement
6. Beach
7. Informatie vanuit de Technisch Commissie door Marthijn Wolters
8. Korte info over ons Algemeen Beleidsplan 2018-2023 met de speerpunten voor komend jaar
9. Info vanuit de kledingcommissie (o.a. de tassenactie)
10. Kwartiertje Interactief
11. 21.45 uur sluiting vergadering waarna het tijd is voor een drankje en gezellig napraten!

1. Opening
Marthijn heet namens het bestuur de leden, vrijwilligers, ouders en overige belangstellenden van harte welkom op
deze ALV, er is een hele goede opkomst waar we erg blij mee zijn. Helaas is onze voorzitter verhinderd i.v.m. het
plotseling overlijden van zijn vader. Daarom zullen Marthijn en Rob samen de ALV leiden, Katja notuleert.

2. Vaststellen notulen ALV 05-09-2018
De notulen van de vorige vergadering zijn bij de uitnodiging voor deze ALV rondgestuurd, op deze notulen komen
geen opmerkingen. Daarmee worden de notulen goedgekeurd. Op de website van de vereniging zijn de notulen van
de diverse ALV’s terug te vinden.

3. Financiën
Penningmeester Rob Schepers neemt met ons de volgende onderwerpen door:
• Vaststellen financieel jaaroverzicht 2018-2019
• Verslag kascontrole commissie 2018-2019
• Benoeming kascontrole commissie 2019-2020
• Begroting 2019-20202

Vaststellen financieel jaaroverzicht 2018 – 2019
Wederom hebben we het afgelopen seizoen met een positief saldo afgesloten. De uitgaven waren wel groter dan
begroot, maar daarentegen waren de inkomsten ook hoger dan begroot. Vanuit de Omni vereniging hebben we extra
gelden ontvangen vanwege een goed jaarresultaat 2018 (bij de Omni) en vanwege de bordsponsoring. Ook de gelden
die wij ontvangen hebben vanuit de Rabo clubkas campagne waren hoger dan wij begroot.
De basisregel “het Spelletje” moet betaald worden vanuit de “Contributie” van de leden hebben we ook afgelopen
seizoen kunnen handhaven. Dit betekent dat alles omtrent de wedstrijden, de trainingen betaald worden vanuit de
ledencontributie.
Wij zijn blij dat Pollux wederom een goed jaar heeft gedraaid waardoor de financiële basis goed is en er ruimte is voor
extraatjes.
Verslag kascommissie en benoeming kascommissie 2019 – 2020
Richard Laarveld en Marthijn Wolters hebben dit jaar de kascontrole gedaan. Richard meldt dat Rob een goede /
degelijke administratie voert. Alle vragen vanuit de kascontrole commissie zijn beantwoordt. De kascontrole heeft het
beeld bevestigd dat Rob een zorgvuldige invulling geeft aan zijn verantwoordelijkheden als penningmeester.
De administratie is na controle correct en volledig bevonden. De ALV heeft decharge verleend aan de
penningmeester.
Marthijn en Richard hebben aangegeven het komende jaar wederom de controle te willen doen. Dit betekent dat de
kascontrole commissie voor het seizoen 2019-2020 geregeld is.
Begroting seizoen 2019-2020
De begroting voor seizoen 2019-2020 is gepresenteerd. We verwachten het seizoen af te sluiten met een negatief
resultaat. Dit wordt veroorzaakt door:
• Eénmalige korting op de afdracht aan de NeVoBo voor lidmaatschap en teamgeld (zie ook volgende punt)
• Reservering voor de viering van Pollux 50 jaar in 2020
Om te voorkomen dat ons vermogen te veel groeit hebben wij als bestuur ervoor gekozen éénmalig het teamgeld te
verlagen.
Contributie voorstel
De huidige contributie is al een aantal jaren gelijk, dat wil zeggen:
• € 12,50 CMV 1 training
• € 20,00 CMV 2 trainingen
• € 30,00 ABC junior 2 trainingen
• € 32,50 Senior 2 trainingen
• € 15,00 Dames Vrije Tijd
• 10 inningen per jaar (september t/m juni)
De huidige kledingbijdrage is (10 inningen per jaar)
• € 1,50 per lid
Het nieuwe contributie-en kleding voorstel vanaf seizoen 2019-2020 is:
• Contributie CMV, junioren en vrije tijd -> geen wijzigingen
• Contributie senioren
-> gelijktrekken met de junioren d.w.z. € 30,00
• Kleding bijdrage
-> geen wijzigingen
•

Teamgeld (inning eindseptember)
-> een éénmalige tegemoetkoming van 50% door de vereniging:
o CMV € 30,00 wordt dan € 15,00
o ABC jeugd € 37,50 wordt dan € 18,75
o Senioren € 60,00 wordt dan € 30,00

De aanwezige leden zijn allen akkoord waarmee het contributievoorstel goedgekeurd is.

4. Aftredend bestuurslid, volgens rooster van aftreden, Rob Schepers.
Marthijn neemt het woord en vraagt of er gegadigden zijn om Rob op te volgen als penningmeester. Niemand meldt
zich. Rob heeft aangegeven herkiesbaar te zijn en zal dus ook komend jaar onze penningmeester blijven. Wél heeft
hij ook gemeld dat hij niet de periode van 3 jaar meer wil volmaken. Dus we moeten op zoek naar een nieuwe
penningmeester. Als je dus iemand weet of kent die dit een leuke klus vind, laat het dan weten aan één van de
bestuursleden.

5. Grote Club Actie, aanpassing reglement
Vanaf dit seizoen is er een nieuwe commissie die de grote club actie organiseert en coördineert. Deze commissie
bestaat uit:
• Annemarie Pipers
• Corinne Borggreve
• Ester Nijland
De actie start op 14 september.
Als bestuur hebben we ervoor gekozen alleen boekjes uit te delen aan de CMV en C-junioren. Waarom: de animo (en
dus de opbrengst) is hier het grootst.
Tijdens de ingelaste algemene ledenvergadering van 6 mei 2014 is het volgende besloten:
Alle leden van vv Pollux verkopen of kopen minimaal 5 loten van de Grote Club Actie. Van leden die geen loten
verkopen wordt automatisch 5 loten afgeschreven van de contributie rekening. Eén lot kost EU 5,00.
Tijdens de ledenvergadering is besloten deze afspraak te laten vervallen.

6. Algemeen beleidsplan en 2 speerpunten voor komend jaar
Het algemeen beleidsplan is als een A4 beschikbaar op de website van Pollux. Voor het komende seizoen willen we
twee punten uit dit algemene beleidsplan aanpakken:
• Vrijwilligersbeleid, vraagstukken: hoe krijgen we vrijwilligers, hoe houden wij vrijwilligers, hoe belonen wij
vrijwilligers, …
• Accommodatie, vraagstukken: alles in één zaal, verbouwing Vondersweijde, …

7. Beach
Er is het afgelopen jaar een nieuwe beachcommissie gevormd:
• Henk Hazewinkel
• George Steenbekke
Met ondersteuning van Jurre Bosch en Sander Giesselink.
Zij zullen zich het komende jaar bezig gaan houden met het sterker maken van de beachtak van Pollux. In het
afgelopen seizoen hebben zij de volgende activiteiten georganiseerd:
• NeVoBo Junior Beach Circuit
• Oldenzaalse Beach Competitie
• Sponsortoernooi
Voor het komende seizoen staan de volgende nieuwe activiteiten op de planning:
• Beachvolleybal trainingen voor de CMV en de junioren
• Promoten bij de Pollux jeugd om ook deel te nemen aan het NeVoBo Junior Beach Circuit
• Geven van beachvolleybal training aan 55+

8. Informatie vanuit de Technische commissie
Overzicht van het aantal teams is besproken. We zijn tevreden over de ledengroei. Afgelopen weken (het nieuwe
seizoen) zijn er weer een aantal kinderen die hebben meegetraind. De resultaten van seizoen 2018/2019:
• D1 promoveert naar de 2e klasse
• Meisjes A1 is kampioen geworden in de 2e klasse
• Meisjes B1 is kampioen geworden in de 2e klasse
• Dames 2 van de vrije tijd zijn kampioen geworden
• CMV N2.1 is kampioen geworden in de hoofdklasse

•
•

CMV N4.1 is kampioen geworden in de hoofdklasse
CMV N4 is regiokampioen geworden. Alle kampioenen van regio Oost hebben met elkaar gestreden.

De TC is tevreden over de gang van zaken. Alle teams zijn voorzien van een trainer en we zijn een inhaalslag aan het
maken voor wat betreft de kwaliteit.

9. Info vanuit kledingcommissie
Marloes en Annemarie hebben afgelopen jaar veel werk verricht m.b.t. de nieuwe kleding, de loszittende naden en de
tassenactie. Na dit seizoen willen zij het stokje aan anderen overdragen. Dus we zoeken 2 nieuwe leden voor de
kledingcommissie. In de nieuwsbrief en via de social media kanalen zal de tassenactie wederom worden aangeboden.

10. Kwartiertje Interactief
Marthijn legt uit dat we middels een aantal vragen graag de input van de aanwezigen ontvangen en dat we met elkaar
in gesprek gaan over een paar zaken.
Tips voor verbeteringen in het algemeen:
• Ballentassen vervangen > er zijn er inmiddels 5 aangeschaft
• Communicatie van de TC (dames 1 en 2)
• Heren 1 op de woensdag in Vondersweijde zien te krijgen zodat de wedstrijden gekeken kunnen worden
Wat mis je rondom de wedstrijden:
• Muziek bij het inspelen > Caroline Cramer gaat een Pollux afspeellijst maken in Spotify
• De ranja voor CMV, C en B is prima maar voor de A jeugd en ouder zou bijvoorbeeld een portie bitterballen of
iets anders meer gewaardeerd worden > gaat in bestuursvergadering besproken worden.
• Het stimuleren van douchen na de wedstrijden door trainers richting spelers én ouders > gaat in nieuwsbrief
september gemeld worden
• Kleedkamer indeling bij de ingang met kleedkamers met “thuisteams dames/heren Pollux en gasten volleybal
(dames/heren)
Suggesties voor Pollux 50 jaar (1 oktober 2020).
• Mascotte
• Clublied
• Masterclass van dames van het Nederlands team
• Reünie dames 1
• Voor alles een evenement aanmaken op Facebook
• Pak volleybal mascotte Spike gebruiken tijdens evenement
• Blacklight Toernooi via NeVoBo
• Tentoonstelling o.i.d. van foto’s, wedstrijdshirts, materialen etc.
Commissie voor Pollux 50 jaar bestaat uit Katja, Marthijn, Demi en Lisette. Daarnaast hebben zicht Anne Minderhoud,
Monique de Graas (via Demi), Sara en Carla Boerrigter zich aangemeld.
Henri Engbers en Frans Rodel zijn al bijna 50 jaar bij Pollux en hebben heel veel kennis in huis waar we dankbaar
gebruik van kunnen maken. Bij de bieb schijnt ook een boek van Pollux te zijn. Ook Jeroen Rodel en George
Steenbekke hebben wellicht nog materialen thuis.
Vinden jullie het belangrijk dat er teamfoto’s gemaakt worden / plaatsen op website
Velen vinden dit er echt wel bij horen. Mooi zou zijn als op de website het team met alle voornamen genoemd zouden
worden. Demi de Graas gaat dan ook dit jaar weer de teamfoto’s maken. Teams zijn verplicht om op het aangegeven
tijdstip (info volgt in de nieuwsbrief) IN WEDSTRIJDKLEDING aanwezig te zijn voor het maken van deze foto. Voor
een mooie achtergrond is inmiddels een Pollux vlag besteld.

Rondvraag
Er zijn geen vragen. Hierna bedankt Martijn alle aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering.
Daarna wordt er nog gezellig nagepraat onder het genot van een borrel en een hapje.

