
 

 

 
 

Onderwerp Algemene Ledenvergadering Pollux 

Datum  woensdag 26 oktober 19.30-21.00 uur 

Locatie  Paal 12 

Aanwezig Evi Weghorst, Job Weghorst, Marleen Leloux, Christel Wekking, Demi de Graas, Monique de Graas, 

Luuk Kuurs, Eddy Post, Tom Schepers, Marielle Laarveld, Richard Laarveld, Britt Melchert, Line 

Ankoné, Meike Bodde, Henri Engbers, Afke Damhuis, Katja Wiebe, Rob Scheepers, Marthijn Wolters, 

Hanneke Leus, Ivo Sanders, Barry Leuverman, Henk Hazewinkel, Arend Koers, Gaby Bruins, Frans 

Rödel, Wilma Harremeijer, Rogier Ottens 

 

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 per mail toegestuurd. 
 
Agenda 

1. Opening  

2. Vaststellen notulen ALV 6-10-2021 (zie: www.vvpollux.nl algemeen/algemene leden vergadering) 

3. Financiën: 

a. Vaststellen financieel jaaroverzicht 2021-2022 

b. Verslag kascommissie 

c. Benoeming kascommissie 

d. Begroting 2022-2023 

 

4. Nieuws vanuit de club 

 

5. Interactief rondje 

- Invulling sponsorbeleid 

- Invulling activiteiten 

 

6. WVTTK 

 

7. Sluiting vergadering 

 

1. Opening  
Marthijn Wolters, voorzitter Arcade Pollux, heet namens het bestuur iedereen van harte welkom. Katja Wiebe, 

secretaris, notuleert. 

VZ laat in vogelvlucht de activiteiten en highlights van seizoen 2021-2022 zien. De zilveren erepenning voor de 

vereniging van de Gemeente Oldenzaal, de koninklijke onderscheiding voor oud-voorzitter Henk Hazewinkel, de Train 

de Trainer bijeenkomsten, de nieuwe bidons voor alle leden, het blacklighttoernooi, de beachtoernooien, het CMV 

kamp en de afsluiting van het seizoen met een BBQ. 

 

2. Vaststellen notulen ALV 6-10-2021 
De notulen van 6-10-2021 worden goedgekeurd. Op de website van de vereniging zijn de notulen van de diverse 

ALV’s terug te vinden. 

 

Hierna neemt Barry Leuverman, voorzitter TC het woord om kort wat te vertellen. 

Dat de vereniging in het kader van de NeVoBo Superclub die wij zijn, er is begonnen met regionale talententraining 

voor eigen talenten en talenten van omliggende verenigingen o.l.v. Jan Berendsen. 21 trainingen in Vondersweijde.  

3 trainers gaan een VT3 opleiding doen. Daarnaast gaat er gestart worden met een interne opleiding op niveau VT2 

voor trainers die daar behoefte aan hebben. En komen voor onze eigen trainers ook nog een aantal trainersavonden. 

http://www.vvpollux.nl/


 

 

En daarnaast gaat er in de regio een soort “roadshow” georganiseerd worden. Een aantal verenigingen nemen dan 

om te beurt het voortouw voor een regionale trainers bijeenkomst. 

 

3. Financiën 
Penningmeester Rob Schepers neemt met de volgende onderwerpen door: 

• Vaststellen financieel jaaroverzicht 2021-2022 

• Verslag kascontrole commissie 2021-2022 

• Benoeming kascontrole commissie 2022-2023 

• Begroting 2022-2023 
 
Vaststellen financieel jaaroverzicht 2021-2022 
Seizoen 2021-2022 was een seizoen dat onder invloed stond van Corona. Weliswaar minder dan het seizoen 2020-
2021, maar er is een periode van een kleine 2 maanden geweest dat we niet mochten trainen. We hebben het 
seizoen met een positief saldo van EU 7.200,- afgesloten. De kosten waren lager dan gepland, de inkomsten hoger 
dan gepland. 
 
Kosten: 

• Het spelletje was goedkoper → met name minder zaalhuur vanwege Corona. 

• Beachkosten waren hoger dan begroot, daarentegen waren de inkomsten ook hoger dan verwacht. 

• Daarnaast is er meer uitgegeven aan vrijwilligers en activiteiten. Bidons zijn aangeschaft, een sponsoring die 
we in het seizoen 2020-2021 al ontvangen hadden. 

 
Inkomsten: 

• Meer contributie inkomsten door meer leden. 

• Zorg is wel de CMV aanwas. Deze is vanwege Corona achtergebleven. 

• We zien in de eerste maanden van seizoen 2022-2023 een positieve toename. 

• Meer sponsorgelden door dubbele bordsponsor inkomsten. De Omni heeft het eerste Corona jaar minder 
geïncasseerd. Dit heeft Pollux overgenomen. 

• De grote clubactie heeft 300 euro meer opgebracht. 

• De kantine inkomsten tijdens de Oldenzaalse Beachcompetitie waren goed vanwege het zeer mooie weer. 
 
 
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 beantwoord.  
 
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 voor de 4e keer bestaan uit Richard Laarveld en Yuri 
Liebrand.  
 
Begroting seizoen 2022-2023 
De begroting voor seizoen 2022-2023 is gepresenteerd. We verwachten het seizoen af te stuiten met een klein 
positief resultaat: 

• In zijn geheel is de complete begroting groter geworden. 

• Meer leden in de senioren door een nieuw Heren-2 team.  

• Meer investeringen in trainers en opleiding 

• Aan de inkomsten zijde is een stijging te zien vanwege meer contributie inkomsten. 
 
Voor het 8e jaar op rij is het niet nodig om de contributie te verhogen. We kunnen als vereniging een stootje 
hebben. Een onduidelijke factor is de zaalhuur. Hoeveel zal de zaalhuur per 1 januari stijgen. Met name als 
gevolg van de stijgende energieprijzen. 

 
Vanuit de ALV zijn er geen vragen over de begroting voor het komende seizoen. Daarmee is de begroting 
aangenomen. 
 
 
 
 



 

 

4. Interactief Rondje 
1. Invulling sponsorbeleid   

Marthijn laat een aantal suggesties zien voor een sponsorplan waarmee we achter de schermen mee aan het 

werk zijn. Van de aanwezigen vragen we hun mening over de suggesties. Er wordt gezegd dat m.b.t. 

wedstrijdkleding het belangrijk is dat er niet mag worden afgeweken door evt. sponsoren van de kleuren van de 

shirts. Dus alleen evt. bedrijfsnamen op shirts. Wel kan een bedrijf bijvoorbeeld aparte (en anders gekleurde) 

inspeelshirts sponsoren.  

Prijzen voor bordsponsoring beach zit momenteel op 300 euro per jaar. Bordsponsoring in de zaal van 

Vondersweijde (ook daar wordt al een tijd achter de schermen aan gewerkt maar het schiet nog niet erg op bij de 

gemeente….) mag minimaal wel op 500 euro per jaar.  

Als suggestie wordt ook nog digitale sponsoring geoppert evenals een soort slogan/oneliner over bijvoorbeeld 

sport en bewegen. 

 

Richard Laarveld geeft nog ter overweging aan dat mócht de zaalhuur 2023 nou extra verhoogd gaan worden 

i.v.m. verhoging gas/stroomkosten, er bij de gemeente ook kan worden gevraagd naar extra 

sponsormogelijkheden in bijvoorbeeld de hal, dit om die gestegen kosten als vereniging te kunnen bekostigen. 

 

2. Opkomst op trainingen 

Als 2e interactief-punt wordt de opkomst van spelers en speelsters op de trainingen aangekaart. Door de 

veranderde maatschappij merken we allemaal dat de drive/teamspirit zoals die er vroeger was, er niet altijd meer 

is. De trainer is zeer belangrijk en sturend op dit onderwerp. 

Het zou mooi zijn als hier in een trainersbijeenkomst aandacht gaat zijn. Wat vinden zij ervan, hoe kun je hier op 1 

lijn mee komen (clubbreed een redelijk gelijk beleid) zodat we dit ook naar buiten uit kunnen stralen. 

 

 

5. WVTTK 
Een aantal opmerkingen zijn in de vergadering nog gemaakt waarmee het bestuur aan de slag gaat. Zoals; 

➢ De vloer in Vondersweijde is heel erg vies. Shirts worden ontzettend vies bij het duiken op de vloer 

➢ Hoe kunnen we het “missende ballen na de trainingen” gaan oplossen > in trainersbijeenkomst bespreken 

➢ Eindcontrole door trainers m.b.t. netjes wegzetten van materialen/ballenkarren etc > in trainers app zetten 

➢ Mogelijkheid tot streaming van wedstrijden nog eens onderzoeken 

 

Marthijn bedankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng en we sluiten de vergadering. 


