Onderwerp
Datum
Locatie
Aanwezig

Algemene Ledenvergadering Pollux
vrijdag 11 september 2020 19.15-20.45 uur
sporthal Vondersweijde
ca 35 personen: Richard Groeneveld, Marthijn Wolters, Katja Wiebe, Rob Schepers, Demi de Graas,
Marloes Schepers, Wilma Harremeijer, Afke Damhuis, Benno Veldscholten, Corine Borggreve, Esra
Hooge Venterink, Mark Funke, Lisette Rolink, Sara Boerrigter, Wouter Oortman, Rogier Ottens,
Marielle Laarveld, Richard Laarveld, Job Weghorst, Lisette Wilke, Bernard Alink, Yvonne Groeneveld,
Lieke Groeneveld, Guido Drost, Lonneke Olmer, Britt Melchert, Niek Heutink, Marleen Leloux,
Albertine Lammerink, Sabine Elzinga, Arend Koers, Luuk Koers

Afwezig

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

Voorafgaand aan de vergadering is aan alle leden de agenda, het concept coachende ouders én de powerpoint
presentatie van deze ALV toegestuurd per mail.
Agenda
1. Opening
2. Vaststellen notulen ALV 05-09-2019 (zie: www.vvpollux.nl algemeen/verslagen ALV)
3. Wijzigingen bestuur
4. Stemronde inzake nieuwe hoofdsponsor
5. Financiën:
a. Vaststellen financieel jaaroverzicht 2019-2020
b. Verslag kascommissie
c. Benoeming kascommissie
d. Begroting 2020-2021
6. Nieuwe kledingcommissie
7. Bedankje vertrokken vrijwilligers
8. Info voor coachende ouders
9. Communicatie vanuit de club
10. Sluiting vergadering

1. Opening
Yuri heet namens het bestuur de leden, vrijwilligers, ouders en overige belangstellenden van harte welkom op deze
ALV, ondanks corona een prima opkomst. Katja notuleert.

2. Vaststellen notulen ALV 04-09-2019
De notulen van de vorige vergadering zijn vóóraf aan 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. Wijzigingen bestuur
Marthijn Wolters neemt het woord en vertelt dat er binnen het bestuur wat wijzigingen zullen zijn, met goedkeuring van
de ALV. Katja blijft secretaris, Yuri wordt penningmeester en Rob wordt algemeen lid. Marthijn zal de rol van voorzitter
op zich nemen. Dit bestuur heeft met elkaar afgesproken dat zij voor de termijn van 3 jaar in deze samenstelling
commitment aangaan. Deze wijziging wordt goedgekeurd door de ALV.

4. Stemronde nieuwe hoofdsponsor
Zoals al op 28 augustus, tijdens beach-clinic bij Paal-12, is aangekondigd heeft Pollux voor een termijn van 3 jaar een
verbintenis aangegaan met een nieuwe hoofdsponsor. Dit is Arcade Bouw Consult uit Oldenzaal. Als concept is 28
augustus ook een nieuw logo en de naam Arcade Pollux geïntroduceerd.
De ALV dient zich hierover uit te spreken alvorens dit officieel kan worden doorgevoerd. Met algemene stemmen
wordt zowel het logo als de nieuwe naam goedgekeurd.

5. Financiën
Penningmeester Rob Schepers neemt met ons de volgende onderwerpen door:
• Vaststellen financieel jaaroverzicht 2019-2020
• Verslag kascontrole commissie 2019-2020
• Benoeming kascontrole commissie 2020-2021
• Begroting 2020-2021
Vaststellen financieel jaaroverzicht 2019-2020
Het afgelopen seizoen is een vreemd seizoen geweest vanwege Corona. Het seizoen kwam abrupt tot een einde.
We hebben het seizoen met een klein positief resultaat afgesloten:
• Positief resultaat van 135 euro
• Minder uitgaven aan kamp, jubileumactiviteiten, eindejaarsfeest en teamactiviteiten, vanwege Corona
• Minder inkomsten doordat contributie Juni niet is geïnd.
• We hebben een voorziening getroffen om de eventuele zaalhuur over de periode maart – juni te kunnen
betalen. Op het moment van de ALV heeft de gemeente geen duidelijkheid gegeven of de huur betaald moet
worden.
Mocht de huur niet betaald hoeven te worden dan zullen we de voorziening terug laten vloeien aan de leden
door bijvoorbeeld geen teamgeld en Nevobo lidmaatschap te innen. Dit zal in een later stadium besloten
worden.
• We hebben tevens een beroep gedaan op de TOGS regeling. Wij verwachten in het seizoen minder
inkomsten te verwachten van de Omni omdat veel beachactiviteiten in de periode april – juli niet door zijn
gegaan. De Omni jaarbijdragen over 2020 ontvangen wij in 2021. Middels de TOGS regeling willen we deze
teruggang opvangen.
Verslag kascommissie
Richard Laarveld en Yuri Liebrand hebben dit jaar de kascontrole gedaan. Richard meldt dat Rob een degelijke
administratie voert waarbij geen onregelmatigheden te ontdekken zijn. Alle vragen vanuit de kascontrole commissie
zijn beantwoordt.
De administratie is na controle correct en volledig bevonden. De ALV heeft decharge verleend aan de
penningmeester.
Voor het komende seizoen zal de kascontrole commissie aangevuld moeten worden. Yuri Liebrand gaat vanaf
seizoen 2020-2021 als penningmeester verder. Dit betekent dat hij uit de kascontrole commissie stapt.
Geïnteresseerden voor deze commissie kunnen zich melden bij het bestuur of bij de penningmeester.
Begroting seizoen 2020-2021
De begroting voor seizoen 2020-2021 is gepresenteerd. We verwachten het seizoen af te stuiten met een klein
positief resultaat:
• Meer inkomsten worden gegenereerd omdat het aantal leden toeneemt, dus meer contributie.
• Het sponsorschap van Arcade levert een extra financiële bijdrage op.
• De uitgaven stijgen ook vanwege extra trainers, opleidingen ten behoeve van trainers plus jubileumactiviteiten
die we van vorige jaar verplaatst hebben naar dit jaar.
Vanuit de ALV zijn er geen vragen over de begroting voor het komende seizoen. Daarmee is de begroting
aangenomen.

6. Nieuwe kledingcommissie
Annemarie en Marloes Schepers hebben 5 jaar de taak van kledingcommissie op zich genomen. Ze wilden graag het
stokje aan anderen overgeven en na een fijne inwerkperiode zijn vanaf 1 september Demi de Graas en Lisette Rolink
de nieuwe leden van de kledingcommissie. Zij zijn bereikbaar via kledingcommissie@vvpollux.nl
Annemarie en Marloes, ontzettend bedankt voor ál jullie werk voor onze vereniging!

7. Bedankje vertrokken vrijwilligers en in memoriam Otto Engels
Naast het vertrek van de dames van de kledingcommissie zijn er nog een aantal vrijwilligers die afscheid hebben
genomen:
• Trainers Gerard Horsthuis en Harm Schepers
• TC leden Richard Groeneveld en Benno Veldscholten.
Benno zal zijn werkzaamheden als materiaalman en als trainer nog verbonden blijven aan onze club.

8. Informatie Coachende Ouders
Onderdeel van het Algemeen Beleidsplan is de inzet van vrijwilligers. En daar weer een onderdeel van zijn onze
coachende ouders. Als bestuur vinden wij het belangrijk dat wij deze groep mensen willen voorzien van informatie
zodat ze wedstrijden goed kunnen begeleiden. Met een aantal mensen is dan een handleiding voor de Coachende
Ouder geschreven. Dit is een zogenaamd “werkend” document. We horen heel graag van coachende ouders hun
bevindingen en verbeteringen op dit document. Op de website staat onder het tabblad “formulieren” deze handleiding.
Er is een versie voor zowel de CMV als voor de A-B-C coachende ouder.
Corona regels tijdens wedstrijden en trainingen
Als bestuur zijn wij druk bezig om uiterlijk vóór de 1e thuiswedstrijd van 26 september het corona protocol op orde te
brengen. Daarover zal 15 september worden vergaderd a.d.h.v. de informatie die al is binnengekomen vanuit de
NeVoBo, gemeente en andere verenigingen. Het definitieve protocol zal rondgestuurd worden en op onze website
worden gedeeld.
Promo filmpje Beach – Arcade Pollux
De zoon van Arend Koers, Luuk Koers heeft 28 augustus, tijdens de beach clinic en bekendmaking van de nieuwe
hoofdsponsor, beeldmateriaal gefilmd en daar een 3 minuten durende beach-Arcade Pollux promo van gemaakt.
Tijdens de ALV is deze aan de aanwezigen getoond. 13 september zal dit filmpje online worden gezet en op YouTube
en onze website getoond worden.

9. Communicatie vanuit de club
In de ALV zijn de verschillende communicatie kanalen benoemd:
1. Maandelijkse nieuwsbrief met nieuws van het bestuur en uit de vereniging.
2. Facebook en Instagram
3. De team-contactpersonen-app (TCP app)
Er is vanuit het secretariaat een whats app groep aangemaakt met vanuit elk team 1 contactpersoon.
Van deze persoon wordt verwacht dat hij/zij aan ALLE leden/ouders van het team informatie die in deze TCP app
wordt gedeeld doorstuurt naar zijn of haar team. Als er van iemand in het team geen 06-nummer bekend is dan kan
de team contactpersoon contact opnemen met Katja van het secretariaat.

10. Sluiting
Er zijn geen vragen vanuit de ALV. Hierna bedankt Martijn alle aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluiten we
de vergadering.

