
Verslag  Algemene Leden vergadering  Volleybal vereniging Flash Veendam  

Datum: 18 november ’19 

Aanvang: 20:00 uur 

Locatie: Moekotte, Vrijheidsweg 31, 9641 KP Veendam 

 

Aanwezig: Andries  Barla, Bjarne Schut, Familie Knapper, Carin Houwing- 

Nagtegaal, Maureen Kaldijk, Jessica Lamain, Richard Baarda, Jan Feiken, 

Sabrina Stoel, Gezinus Kruizinga, Gerben Piest, Marco Stoel, Josien Lamain, 

Nermin Cosovic, Erwin Doddema, Janet Huisman, Harry Gorens, Roelof Boiten, 

Angela Lutjeboer, Albert Rademakers, Leonie Swarts, Malena Brauns, Anneloes 

Alders. 

Afwezig met kennisgeving: Erik Kuperus, Leonie Kuperus, Claudia van der 

Zwaag, Hillegonda Kruid, Jasper Haikens, Werner Kruid, Anghel Lorincz, Brenda 

Lubben  

1. Opening 

Bjarne opent de vergadering om 20:03 uur 

 

2. Mededelingen/ingekomen stukken 

Geen mededelingen  

 

3. Verslag jaarvergadering 31 oktober 2018 

Vastgesteld 

 

4. Jaarverslag voorzitter 

Vastgesteld  

 

5. Jaarverslag technische commissie 

Vastgesteld 

 

6. Jaarverslag sponsorcommissie 

Vastgesteld 

 



7. Jaarverslag commissie promotie en activiteiten 

Vastgesteld 

 

8. Jaarverslag secretariaat 

Vastgesteld 

 

9. Jaarverslag Pr/communicatie 

Vastgesteld 

 

10.  Financieel jaarverslagverslag  2018-2019 

I.v.m afwezigheid van Erik Kuperus (penningmeester) doet Bjarne Schut 

het woord.  

Rekening 2018/2019 
We hebben afgelopen jaar financieel een goed jaar gehad. Getuige het 
positieve saldo. Dit komt enerzijds door de verhoogde opbrengst bij de 
sponsoring en de opbrengsten van de ‘Vrienden van 
Flash’, en aan de andere kant minder uitgave trainers vergoedingen, zaalhuur 
en shirts. 
 

Opbrengsten 

 Minder opbrengst uit Contributie: Is niet te achterhalen wat er ten 

grondslag ligt aan de begroting van afgelopen jaar. 

 Sponsoring is hoger uitgevallen door een goede inzet van de 

sponsorcommissie. Een aantal one-offs geweest. 

 Activiteiten: Hier staat het geld dat in elk geval op de rekening is 

binnengekomen. Josien heeft nog een potje met contant geld van de 

activiteiten commissie dit moet nog worden overgeheveld naar de 

rekening.  

 Diverse opbrengsten: Hierin zitten de opbrengsten van de ‘Vrienden van 

Flash’ en een renteopbrengst van  de spaarrekening 

Kosten 

 Door uitstekend werk van de TC en de trainers zijn de kosten voor de 

trainersvergoeding en de zaalhuur aardig laag gebleven. Goede 



combinaties gemaakt en uitstekende inhuur van de zaal liggen hieraan 

ten grondslag. 

 Wedstrijd/kantine kosten en Nevobo kosten liggen in de lijn van de 

verwachting. Geen bijzonderheden hier.  

 Administratiekosten Idem (de bankkosten in, de kosten van de website, 

licentie van Sportlink) 

 Overige kosten: Deze zijn beduidend hoger dan afgelopen jaar. Dit komt 

doordat onze penningmeester bepaalde zaken anders geboekt heeft dan 

voorgaande jaren. Zoals, het startweekend, de nieuwjaarsborrel, de 

verzekering, kosten voor het kampioenschap en kosten voor het 

eindfeest op gezet. 

 Shirts en bedrukkingen. Er zijn afgelopen jaar weinig nieuwe shirts 

aangeschaft. Voornamelijk doordat het jaar ervoor heel veel is 

aangeschaft 

Gezinus: “Waar stonden vorig jaar de overige kosten onder?”  
Bjarne: “Dat kan ik niet beantwoorden, we weten niet waarop Bert deze 
kosten heeft weg geboekt in de begroting. We weten wel dat de begroting wel 
kloppend was. Erik heeft wel gekeken in de begroting van de voorgaande jaren 
maar kan helaas dit niet meer terug vinden. De komende jaren is het van 
belang om duidelijkheid te krijgen waar we kosten op afboeken zodat er meer 
transparantie komt”.  
 
Erwin : “Je verhoogt de contributie voor het volgend jaar maar je weet niet 
waarom de inkomsten van de contributie lager zijn”.  
Bjarne: “We weten niet hoe dit begroot is. Is niet duidelijke waarop dit is 
begroot door voorgaande penningmeester. Daarom moeten we ook hier meer 
transparantie in krijgen”. 
 
Begroting 
Opbrengsten 

 De contributie is berekend op basis van het aantal leden per begin van 
het seizoen, ingedeeld gekoppeld aan het contributiebedrag vast gesteld 
in de bijzondere ALV tijdens het startweekend. 

 Subsidies zijn al jaren op hetzelfde niveau. Het betreft een subsidie van 
de gemeente voor de zaalhuur. Deze is ook voor dit seizoen weer 
aangevraagd. Komt pas begin 2020 bericht van. 



 Sponsoring is iets lager ingezet. Een aantal sponsoren heeft aangegeven 
te stoppen. 

 Activiteiten: We zijn van mening dat het mooi is wanneer activiteiten 
geld opleveren, maar dit moet niet als eis in de begroting staan. Vandaar 
op 0 gezet. 

 Vrienden van Flash op hetzelfde niveau gezet hopende dat een ieder zijn 
vriendschap doorzet. Schone taak om nog meer vrienden er bij te 
krijgen.  

 
Kosten 

 Trainersvergoeding gaan omhoog. Dit komt door meer trainingsuren en 
meer ‘assistenten’ die een vergoeding krijgen. 

 Zaalhuur gaat omhoog. Door de meer trainingsuren die we maken en 
door de verwachte verhoging van de gemeente. Tot op heden nog geen 
factuur van de gemeente gehad, dus dat blijft nog gissen. 

 Nevobo kosten worden iets lager doordat we niet meer in de landelijke 
2e divisie spelen. 

 Shirts en bedrukkingen schatten we hoger in. Hier willen we graag naast 
de shirts en de bedrukking ook materialen aanschaffen die door 
iedereen gebruikt kunnen worden bij trainingen. 
 

 
Vragen: 
Richard Baarda: “vraagt waarom er niet gewerkt wordt met doelreserves is 
hier bewust voor gekozen”? 
Bjarne: “ goeie vraag dat durf ik niet te zeggen”. 
Richard Baarda: “ vijf jaar geleden is er besloten om de contributie te verhogen 
met 15 euro per lid met de  achterliggende gedachten om dit te reserveren 
voor shirts, als je dat als doelreserve zou opnemen in je begroting dan weet je 
elk jaar hoeveel geld je hebt te besteden voor shirts en kom je de komende 
jaren niet voor verrassingen te staan”.  
Bjarne:  “ ben ik helemaal met je eens zal ook zo moeten zijn, de exacte reden 
hiervoor weet ik niet”. 
 
Nermin: “als we vorige jaar een eigen vermogen hadden waarom is de 
contributie dan omhoog gegaan.” 
Bjarne: “omdat we de voorgaande jaren elke keer een verlies hebben gehad en 
het eigen vermogen dusdanig is gesloken en dat dit niet meer gezond was voor 
de vereniging. We wisten dat de trainerskosten en de zaalkosten omhoog 



zouden gaan, op basis daarvan is een kostenplaatje gemaakt. Op basis van het 
kostenplaatje om de contributie te verhogen zouden we dat niet doen dan was 
de verwachting dat we in de min zouden komen”.  
Nermin: “Trainerskosten zijn toch een eigen keuze geweest van het bestuur”. 
Bjarne: “Klopt voor een aantal trainers is de vergoeding nu rondom de twintig 
euro + reiskosten dit klinkt veel,  dit is wel conform een aantal grote vereniging 
en diploma’s. De twintig euro is op dit moment de maximale vergoeding”. 
 
Nermin:” Wat stellen we op dit moment voor als volleybal vereniging Flash op 
dit moment in het Noorden? Gezien dat we nu een derde gedeelte van de 
begroting uitgeven aan trainerskosten en op de volleybalkaart nergens te 
vinden is”.  
Bjarne: “We hebben gekeken naar de begroting van andere clubs wat hun 
maatstaaf hierin is, niet alleen bij volleybal maar we hebben ook gekeken naar 
andere sporten hoe werken zij hier nu mee?  
Daaruit is gebleken dat we niet een onredelijk verhouding hebben ten aanzien 
van de trainerskosten en andere kosten en dat we ook niet hoog zitten aan 
welke vergoeding we bieden aan onze trainers”.  
 

11.  Verslag kascommissie 

Kascommissie (Gerben Piëst en Werner Kruid) stelt voor om het bestuur 

decharge te verlenen.  

 

12.  Verkiezing kascommissie 

 Werner Kruid en Edwin Doddema,  reserve Richard Baarda.  

 

13.  Bestuursverkiezing 

Bjarne Schut wordt unaniem gekozen tot voorzitter van de vereniging. 

Daarnaast nemen Andries Barla en Carin Houwing- Nagtegaal afscheid.  

 

14.  Vooruitblik op seizoen 2019 -2020 

 Dames 1 en 2 hebben  het zwaar, we zien wel een stijgende lijn.  

 Dames 3 doen het goed.  

 Dames 4 en 5 doen het leuk. 

 JA doen het zeer goed. Zijn ook altijd aanwezig bij activiteiten.  

Erwin Doddema: “Hoe zit het met de jongens afdeling hoe gaan de 

vereniging dit verder vervolg geven”.  



Bjarne: “Voor de jongens willen we de komende jaren meer vorm 

aangeven, afgelopen jaar was dit nogal lastig, aan het einde van het jaar 

wisten we niet wat er met heren 1 ging gebeuren. We zijn blij dat heren 

1 voor de club behouden is gebleven, op dit moment zitten hierin ook 

een aantal jonge jongens. We hebben op dit moment een leuk Jongens  

A team waarvan een aantal meedoen met Heren 1 en we hebben op dit 

moment een jongens C team. De TC is op dit moment bezig om hier 

meer vorm aan te geven”.   

Erwin: “Ik wil niet al te kritisch zijn maar volgens mij zijn jullie hier al te 

laat mee. Jongens A zijn volgend jaar weg.  

Bjarne: “Dat klopt daar moeten we kritisch naar kijken, welke jongens 

kunnen naar de Heren en wat willen de jongens zelf”. 

Anja Knapper: “Hebben jullie dan niet een gemiste kans gehad”? 

Bjarne: “Absoluut”. 

Erwin: “Dat heb ik drie jaar geleden al gezegd”. 

Bjarne: “ Het is jammer binnen Flash dat we deze kans gemist hebben, 

tegelijkertijd is het ook een hele lastige kant op het ene moment heb je 

een jongens team staan en op het andere moment heb je niks door 

allerlei factoren. Op basis daarvan is het lastig om stappen te zetten”.  

 

 Meisje A  doen het zeer goed tijdens de competentie.  

 Meisjes B de hele lijn doet het goed.  

 Meisjes C doen het ook goed.  

 Mini doen het ook heel aardig in de competitie.  

 Jongens C doen het ook goed en zijn erg fanatiek. .  

 Recreanten grote groep (29). Doen mee aan toernooien in Delfzijl. 

Willen ook graag mee doen aan beachen in de zomer.  

 Heren 1 doen het redelijk. 

 Heren 2 doen het redelijk. 

 Heren 3 doen het redelijk.  

Gerben Piest: “ Het is wel belangrijk om vroegtijdig te kijken/inventariseren bij 

de heren wat ze volgend jaar willen gaan doen”.  

Bjarne: “Dat is zeker na afgelopen jaar ons hier van bewust dat we vroegtijdig 

hier mee aan de slag moeten”.   



15.  Rondvraag 

Andries: “Vrijwilligers is een groot aandacht punt voor de vereniging. 

Voornamelijk de functie van de voorzitter Tc. Andries doet een oproep 

hiervoor. Tevens zoeken wij een penningmeester voor de verenging”. 

Nermin: “ Maakt zich zorgen over de dames 1 en 2,  over een aantal 

dames die van buitenaf komen en die op dit moment een plek innemen 

van onze eigen dames/jeugd en dat we een hele grote kans lopen dat ze 

volgend jaar weer weggaan. Waarvoor is dit nodig geweest en wat willen 

we ermee en is er een plan. Ze staan op dit moment onderaan in de 

compentitie”?   

Bjarne, we houden dit in de gaten. Punt voor de TC.  Keuze is gemaakt 

voor meiden buitenaf. We kunnen geen meiden verbieden die willen 

trainen bij de vereniging. 

 

16.  Sluiting vergadering  

De vergadering wordt om 21:25 uur gesloten.  


