Onderwerp
Datum
Locatie
Aanwezig

Algemene Ledenvergadering Pollux
woensdag 6 oktober 19.30-21.00 uur
Paal 12
ca 20 personen: Marthijn Wolters, Katja Wiebe, Rob Schepers, Demi de Graas, Afke Damhuis,
Lisette Rolink, Wouter Oortman, Rogier Ottens, Marielle Laarveld, Richard Laarveld, Job Weghorst,
Yvonne Groeneveld, Lieke Groeneveld, Arend Koers, Luuk Koers, Henk Hazewinkel, Barend
Broekhuizen, Frans Rödel, Henri Engbers, Anne Engbers.

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 en de concept notulen van 2020 per mail toegestuurd.
Agenda
1. Opening
2. Vaststellen notulen ALV 11-09-2020 (zie: www.vvpollux.nl algemeen/algemene leden vergadering)
3. Wijzigingen bestuur
4. Financiën:
a. Vaststellen financieel jaaroverzicht 2021-2022
b. Verslag kascommissie
c. Benoeming kascommissie
d. Begroting 2021-2022
5. Nieuws vanuit de Club!
- Voorstellen Jan Berendsen en zijn rol binnen Pollux
- Train de Trainer
- Arcade Pollux Superclub
6. Interactief rondje
- Invulling sponsorbeleid
- Invulling activiteiten
7. Bedankje vertrokken vrijwilligers (Barend, Metin, Yvonnne, Guido)
8. WVTTK
9. Sluiting vergadering

1. Opening
Marthijn heet namens het bestuur iedereen van harte welkom. Katja notuleert.

2. Vaststellen notulen ALV 11-09-2020
De notulen van 11-09-2020 worden 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, Marthijn blijft voorzitter en Rob wordt weer penningmeester, Yuri is in de loop vanwege
privé omstandigheden vertrokken en Rob heeft toen zijn functie weer overgenomen. Dit bestuur heeft met elkaar
afgesproken dat zij voor de termijn van nu nog 2 jaar in deze samenstelling commitment aangaan. Deze wijziging
wordt goedgekeurd door de ALV.

4. Financiën
Penningmeester Rob Schepers neemt met ons de volgende onderwerpen door:
• Vaststellen financieel jaaroverzicht 2020-2021
• Verslag kascontrole commissie 2020-2021
• Benoeming kascontrole commissie 2021-2022
• Begroting 2020-2021
Vaststellen financieel jaaroverzicht 2020-2021
Het afgelopen seizoen is wederom een vreemd seizoen geweest vanwege Corona. Het seizoen kwam al heel vroeg in
december 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.
Richard gaf de penningmeester nog wat punten ter overweging, deze heeft de penningmeester meegenomen richting
het bestuur.
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 bestaan uit Richard Laarveld en Yuri Liebrand of Ronny
Damhuis.
Begroting seizoen 2021-2022
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.
5.

Bedankje vertrokken vrijwilligers
Aan het einde van het seizoen 2020-2021 hebben een aantal vrijwilligers afscheid genomen:
• Trainers Guido Drost en Metin Inan
• Ledenadministrateur Barend Broekhuizen > opvolgers zijn Mariëlle Laarveld en Katja Wiebe
• Voorzitter activiteitencommissie > opvolger is Job Weghorst

6. Interactief rondje
1. Invulling sponsorbeleid > in groepjes is er gediscussieerd over de vraag “als je sponsor zou worden bij onze
vereniging, wat zou je dan graag als tegenprestatie zien”. Dit hebben we naderhand met elkaar samen
doorgenomen. De punten die genoemd zijn zijn:

Sponsortoernooi, aandacht voor de sponsor met bv kerst d.m.v. attentie, een concreet doel geven aan de
sponsoring, namen noemen van sponsoren in de socials als ze wat sponsoren, kortingsbonnen voor leden als
sponsoring gaan doen, goede pakketten waaruit je kunt kiezen, sponsoring van 1 team, veldsponsoring bij
een toernooi.

2. Invulling activiteiten > in hetzelfde groepje is ook gesproken over de vraag “welke activiteiten zouden er
moeten komen voor onze leden en waarmee trekken we wellicht nieuwe leden naar de vereniging”.
Genoemd zijn: ABC kamp, Bingo, Pubquizz, meer aandacht voor onderling contact buiten de trainingen (in
kantine), wedstrijden bezoeken van Eredivisie/EK/WK, themafeest, blacklight toernooi voor de
regio/ballenmeisjes bij Dames 1/toernooi ná de competitie enz enz

7. WVTTK
Er kwam nog een verzoek voor een online plek waar we foto’s kunnen plaatsen van bv kamp etc.
We gaan kijken naar een dropbox account als verzamelplek voor foto’s.
Kledingcommissie en bestuur gaan dit jaar kijken wat er moet gebeuren met het de wedstrijdkleding. Aan het einde
van dit seizoen loopt het contract bij Buurman af. Die kunnen we jaarlijks verlengen (moet in februari 2022
aangegeven zijn).
Marthijn bedankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng en we sluiten de vergadering.

