Notulen algemene ledenvergadering AGAVS dd 26-11-2013
1: Opening:
Paul heet ons om 20.00 welkom
2: Vaststellen agenda:
Agenda wordt akkoord gegeven.
3: Notulen 2012:
De notulen worden vastgesteld en akkoord bevonden.
4: Jaarverslagen:
Jaarverslag Bestuur:
Paul leest het verslag van het bestuur voor.
Marit afgetreden. Anita en Geraldine verkozen
Linda aangebleven.
Op 11-9 kaderavond voor start competitie.
Vrijwilligerscafé
Toon van Mil is tot erelid benoemd
Communicatie:
Loopt via de krant en de website.
Sportvisie:
Nieuwe sportvisie door gemeente Soest vastgesteld.
Er is een Klankbordgroep samengesteld om namens de Soester- en Soesterbergse
sportverenigingen een plan op te stellen.
Bestuursverslag wordt vastgesteld en goedgekeurd
Jaarverslag Technische commissie:
Verslag wordt voorgelezen door Anita Dekker.
28-03-2014 scholenvolleybal toernooi 14de editie.
Het jaarverslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
Jaarverslag Basketbal
Paul leest het jaarverslag van de Pirates voor wat ingediend is door Cor Brinkers en
Eddie Schouten.
Jaarverslag barcommissie:
Toon leest het jaarverslag van de barcommissie voor.
5: Jaarrekening seizoen 2012-2013
De jaarrekening wordt doorgenomen door Claudia.
Marike stelt een vraag over administratieve kosten die hoger begroot zijn. Dit volgt
later in de bespreking van de begroting
Verder geen vragen over het overzicht van het bestuur
Bar pagina 2:
Manon van Dijk stelt de vraag of we echt "maar". €200,00 over houden aan de
Koninginnedag. Tegenvallende inkomsten als gevolg van concurrentie.

Normaal is de winst €1000,00 en €1500,00 in andere jaren.
Pagina 3 Volleybal
Paul merkt op dat de verhoogde inkomsten op de post contributie wordt veroorzaakt
door het €10,00 contributieverhoging als gevolg van de aanpassing regeling passepartout. (Reservering)
Jaarrekening Basketbal pagina 4:
Geen bijzonderheden
Pagina 5:
Totale vereniging
Er is een positief saldo van €2026,00, hierin zit de reservering van €1500,00 voor
opvang passe-partout
Totaal positief is dus eigenlijk zo'n €500,00
Pagina 7:
Balans
Jaarrekening wordt vastgesteld en goedgekeurd.
6: Kascontrolecommissie:
Petra Poort en Erik Toebes hebben op 20-11 de kascontrole uitgevoerd en
goedgekeurd.
Erik is aftredend, Petra blijft nog 1 jaar aan.
Paula Huitema geeft zich op als kascontrole lid voor seizoen 2013-2014
7: Sportvisie/Nieuw contributiestelsel/Toekomst Banninghal
Passe-partout:
Afschaffing passe-partout gaat naar verwachting een lastenverzwaring van tenminste
€60,00 per lid betekenen.
Dit zijn kosten voor de huur van de accommodatie. Dit zal tzt versleuteld moeten
worden in de contributiegelden.
Banninghal:
Renovatie in 2014/2015
Peter Vlug heeft een droom getekend voor de nieuwe hal met een Time Out op het
dak.
Projectmanager gemeente en de 3 gebruikers van de hal hebben nieuwe opdracht
gegeven:
Renovatie en nieuwbouw moet met elkaar vergeleken worden.
Wat is qua kosten beter. Tijdelijk accommodatie 6-12 maanden.
Geen optie voor jeugd om buiten Soesterberg te gaan trainen en spelen.
Ongewijzigd tijdsbestek.
In seizoen 2014/2015 kan er geen gebruik worden gemaakt van de Banninghal.
Manon vraagt (ook namens Jan Lensink) of een nieuwbouw nog gevolgen heeft voor
de kosten die wij uiteindelijk moeten gaan betalen qua huur.

Paul denkt wel dat dit invloed heeft, echter de gemeente kan niet verder gaan dan
marktconforme huurprijzen.
Het is wel een spanningsveld. Binnen de sportvisie vindt er dus een nieuwe
doorberekening plaats.
8: Eigen beheer Banninghal in toekomst:
Marike vraagt of als er eigen beheer gaat plaatsvinden of daar dan iemand voor
aangenomen wordt.
Paul kan het nog niet vertellen, er zijn ontwikkelingen rondom het nieuwe dorpshuis
aan de overkant van de weg. Wellicht wordt dit een combinatie van dorpshuis en
sporthal.
Balans is een vaste partner van de gemeente om een aantal sociale (dorpse )
activiteiten te organiseren. Beheerstaken liggen niet langer in de lijn bij Balans. Deze
samenwerking wordt afgebouwd
9: Werkgroepen nav Brainstormsessie 2013::
Hoe om te gaan met talentvolle leden.
De aangestelde commissieleden hebben door privéomstandigheden hier geen stappen
in genomen.
De werkgroep Ledenwervend toernooi:
Is geformeerd bestaande uit Manon van Dijk die een team om zich heen gevormd
heeft.
Marike geeft een presentatie over de vorderingen en de samenstelling. De
doelstelling, plan van aanpak en doelgroep inclusief begroting.
Doelstelling is een draaiboek voor een toernooi wat iedere jaar weer georganiseerd
kan worden.
Kosten €7,50 p.p.
Er is zoveel mogelijk geflyerd in het dorp. Er volgen nog aankondigingen in de krant.
Aanmelden als vrijwilliger voor 4 januari kan via een van de commissieleden.
10: Huishoudelijk reglement basketbal
Als aanvulling op ons eigen huishoudelijk reglement. Ooit ontstaan, maar aan
verversing toe.
Het komend seizoen zal worden gebruikt om het huishoudelijk reglement aangepast te
krijgen.
11: Bestuurssamenstelling
Linda is aftredend als algemeen bestuurslid en voorheen secretaris. Zij blijft aan als
wedstrijdsecretaris en ledenadministratie. Deze functie is niet nodig binnen het
bestuur.
Ragna is aftredend en niet herkiesbaar als bestuurslid sponsorzaken.
Zij blijft wel communicatie en PR doen voor de vereniging.
Paul treedt terug als voorzitter. Paul bedankt heel de vereniging voor alles, ook met
name om wat hij geleerd heeft.
Vorig jaar heeft hij besloten dit te doen, maar blijft als algemeen bestuurslid aan voor
gemeentezaken.
De nieuw te kiezen voorzitter gaat zich meer richten op de interne
verenigingsveranderingen en zaken.

Jans Schepers heeft zich kandidaat gesteld. De vergadering neemt hem met algemene
stem aan als nieuwe voorzitter.
Paul overhandigd een tambour-maîtrestaf (vermoedelijk van de drumband AGAVS)
aan de nieuwe voorzitter.

12: Begroting 2013-2014:
Laatste kolom. Claudia neemt ons mee met in de verschillende posten.
De kosten verzekering moeten in de begroting nog worden aangepast naar €175,00
De administratiekosten zijn verhoogd ivm de aanschaf van een digitaal pakket, tv,
WiFi
Begroting bar:
Geen bijzonderheden
Begroting volleybal:
Materialen: ballen, bidons, telbord.
Toernooikosten/ opleidingen:
Hierin zitten de kosten van het Ledenwervend toernooi, die in de baten weer terug
komt. We willen het graag ter verantwoording in de boeken hebben.
Tevens worden er binnen dit bedrag 6 volleyballende leden opgeleid als trainers.
Voorstel is om in de begroting €1800,00 op te nemen om 6 personen een
trainersopleiding aan te bieden.
De TC had 10 opleidingsplaatsen aangevraagd. Het bestuur heeft hier een ander
besluit op genomen, omdat er een aantal mensen zijn die binnen hun eigen
schoolopleiding een trainersopleiding krijgen.
Deze 6 personen moeten nog benaderd worden en er wordt commitment gevraagd van
deze 6 mensen.
Paula vraagt of het gebruikelijk is dat de trainers een vergoeding krijgen.
Paula zelf zou dat niet willen, wellicht zijn er meer die dat niet willen.
Toon licht toe hoe de vergoeding is ontstaan. Trainer zijn geeft andere verplichtingen.
Omdat er in het verleden wel eens dingen fout in zijn gegaan, is er ooit middels het
toekennen van deze vergoeding een commitment gevraagd, met een onderliggend
vrijwilligerscontract.
Het punt vergoedingen zal worden opgepakt door de voorzitter samen met de TC.
Het is wel een puntje dat het bij de benadering van (nieuwe) trainers dit eerst verteld
moet worden en niet pas bij een evaluatie van het seizoen.
Contributie :
Betaalde bondscontributie door leden en de afdracht naar de NeVoBo klopte niet met
elkaar. Er is een verschil ontstaan van in eerste instantie €1100,00 een tegenwoordig
bijna €1780,00
Iedereen betaald €10,00 lidmaatschap NeVoBo, daarnaast worden de teamgelden
doorberekend.
Het voorstel is om in 1x dit recht te trekken met 18,00 per lid.

Maar er was in de vergadering van 2012 ook een verhoging voor seizoen 2013/2014
jaar afgesproken van €20,00. Echter nu er ook een verhoging van de bondscontributie
aan de orde, waardoor de verhoging van de verenigingscontributie op €10,00 wordt
gesteld.
Uiteindelijk moet er een verhoging van de verenigingscontributie van in totaal €60,00
worden gerealiseerd.
De verhoging wordt nu gespreid over 4 jaar ipv over 3 jaar.
Dit betekent voor 2013/2014 een verhoging van in totaal €31,00 per lid.
Het principe van het bestuur is om een eigen vermogen te hebben van €25000,00
Begroting Basketbal:
Geen vragen of opmerkingen
Eindconclusie:
De begroting is niet sluitend, omdat er 6 opleidingen in meegenomen zijn.
Er was een plus begroting van €300,00 geoogd, met een investering van €1800,00
komt het begrotingstekort op €1500,00
De vergadering gaat akkoord met de begroting.
13: Rondvraag:
Erik vraagt om een presentielijst. Deze wordt alsnog in de rondgang gedaan.
Er zijn geen andere vragen vanuit de vergadering. Jans benoemd kort zijn visie en
aandachtspunten en hij sluit de vergadering om 22.15

