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Algemene Leden Vergadering 

  

• Datum: maandag 14 oktober 2019 

• Tijd: 20.00 uur 

• Locatie: Het K(W)ekhoes 

                                 

                               Agenda;  

1.    Vaststellen agenda 

2.    Terugblik hoofdbestuur  

3.    Blijk van waardering 

4.    Notulen ALV 2018 

5.    Terugblik seizoen 2018-2019  

6.    Financiën en kascontrole 

7.    Jubilea 

8.    Pauze 

9.    Verkiezing:  aftredend Henny Heerts (wordt opgevangen binnen de portefeuilles van de 
huidige HB leden) en Marloes Kokkelink (niet herkiesbaar). Het HB draagt 
Lieke Steggink voor als secretaris van het hoofdbestuur. 

10.    Begroting 

11.    Concept voorstel nieuw technisch beleid Set-Up.  

12.    Organisatie: koers van de club  

13.    Leden van verdienste en Jan Wigger Trofee 

14.    Rondvraag 
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Notulen ALV Springendal Set-Up’65 29 oktober 2018 

 
De notulen van de BALV van begin 2018 zijn goedgekeurd. 
 
 

(Actie)punten 
 

1 Zaken rondom D1. • Zo goed mogelijk professioneel organiseren 
maar rest vd club moet hier geen last. 

• Meer tijd voor de rest van de club. 

2 Voor de kerst willen we 99% 
van de vacatures vervuld 
hebben. 

 

3 Zaken rondom scheidsrechters 
moeten beter georganiseerd 
worden.  

 

4 Positiever met elkaar omgaan. • Hoe gaan we met elkaar om, hoe willen we met 
elkaar omgaan? 

• Elkaar waarderen en complimenteren. 
• Niet alleen aankloppen wanneer iets niet goed 

gaat. 
• Geef aan wanneer iets anders zou moeten, HB 

wil laagdrempelig zijn.  

5 Wet op privacy. • Regels zijn doorgeschoten.  
• We weten dat we er rekening mee moeten 

houden.  
• Het heeft zeker onze aandacht maar op dit 

moment nog even geen prioriteit. 

6 Commissie van Advies is in 
2017 opgeheven. 

• spijtig dat dit eenzijdig gebeurd is. 
• René van Kuilenburg gaat in gesprek met de 

voormalig commissie van advies. 

7 Financiën • verhoogde trainerskosten. 
• Er waren hoge kosten bij het D1 team. 
• moeten beter letten op de zaaluren. Op tijd 

afzeggen zodat we de zaalhuur terug kunnen 
krijgen. 

• de druppels blijven te vaak in het kastje zitten, 
indien dat gebeurt worden deze uren wel in 
rekening gebracht. Iedereen wordt gevraagd 
hier goed alert op te zijn. 

8 Sporthal • We gaan strakker toezien op plichten van de 
gemeente. 

• Met een groep professionals kijken hoe de hal 
er aan toe is. 
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9 Kascontrole • Verzoek is er om de kascommissie ook door 
een derde, liefst onafhankelijk, persoon te 
laten bijstaan. 

• De jaarrekening is goedgekeurd. 
• Decharge is verleend. 
• Hans Morssink, Frans Siewes en Karin 

Kamphuis worden bedankt. 

10 Sponsoren. • Er moeten meer sponsoren bijkomen, alleen 
contributie verhogen is niet genoeg. 

• Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk sponsoren 
te vinden. Het is echter niet mogelijk voor alle 
teams een heel kledingpakket te regelen. De 
shirts zijn prioriteit.  

• Michel wordt bedankt. 

11 Commissies. • Op 15 november zijn alle commissies 
uitgenodigd om kennis te maken met elkaar.  

• Verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij de 
commissies maar dan moet je elkaar wel 
kennen en weten te vinden. 

12 HB • In het begin eerst veel werk gehad met de 
simpele dingen weer goed te doen.  

• Digitaal zaken beter organiseren. 
• Normen en waarden; zie ook punt 4. 
• De portefeuilles zijn verdeeld.  
• D1, zie ook punt 1. HB blijft verantwoordelijk, 

duidelijkheid over wie wat doet. Budget is 
duidelijk. Commissie weet binnen welke 
kaders zij hun werk moeten doen. 

13 Wedstrijden D1 en H1. • We hebben rekening te houden met het 
eredivisie schema.  

• D1 past zich zoveel mogelijk aan. 
• H1 past zich zoveel mogelijk aan.     

14 Jubilarissen. • Tonnie Bossink 50 jaar. 

15 Jan Wigger trofee. • De hele TC. 

16 Leden van verdienste. • Lieke Bruns en Henk Huzen. 

17 Ereleden / erevoorzitter. • Jan Eertman / René Bosch. 

18 Begroting. • Er wordt gevraagd of de verschillende 
kostenposten meer gespecificeerd kunnen 
worden.  

• Hele begroting is doorgeplozen door de nieuwe 
HB leden en Mark Vos. 
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• Monique stopt als kascommissielid. Monique 
wordt bedankt. Mike de Winder wil wel als 
nieuw kascommissielid instappen. 

• de begroting is akkoord en hiermee vastgesteld. 

19 Peter neemt afscheid als 
penningmeester.  

• Peter wordt bedankt en toegesproken.  

20 Ronald Leussink. • wordt de nieuwe penningmeester. ALV is 
akkoord. 

21 Esmee Huzen. • treedt toe als HB lid. ALV is akkoord. 

22 Nieuwe voorzitter TC • Gerrit Wolberink. ALV is akkoord. 

23 Parkeerwacht. • graag eerder bekend wanneer nodig. Gerja is 
echter afhankelijk van wanneer de nieuwe 
teams bekend zijn. 

24 Perspresentatie D1 • Idee om D1 ook aan de hele vereniging voor te 
stellen naast alleen in de perspresentatie. 

25 Vrijwilligerscommissie. • Deze commissie wordt bedankt voor alle goede 
inzet en verworven nieuwe vrijwilligers. 

26 Ballenplan. • Graag zuiniger met de ballen. 
• Samen met Henk Huzen een ballenplan maken. 

(HB) 

27 Carnavalsvereniging. • Zakelijker omgaan met zaken zoals de vloer die 
nog steeds in de hal ligt. (nu geen prioriteit) 

28 Kantine. • Graag facelift voor de kantine. Er is geld 
beschikbaar echter niet zoveel voor een 
complete make-over. Hier moet goed over 
nagedacht worden. 
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Jaarverslag Hoofdbestuur seizoen 2018-2019  
Van Marloes Kokkelink 
  
Samenstelling Hoofdbestuur 
Voorzitter   René van Kuilenburg  
Secretaris   Marloes Kokkelink  
Penningmeester  Ronald Leussink   
Leden  Gijs op de Weegh, Ruud Hesselink, Gerard Leussink, Henny Heerts en Esmee 

Huzen 
  

Inleiding  
Het was weer een leuk seizoen met mooie resultaten. Het aantal posities binnen de gehele vereniging is 
steeds beter ingevuld met dank aan de commissie die zich heeft bezig gehouden met het zoeken van 
voldoende vrijwilligers. Naast dat we in het begin van afgelopen seizoen voornamelijk bezig waren om 
de simpele dingen goed te doen hebben we in de loop van afgelopen seizoen ook meer aandacht 
kunnen geven aan de langere termijn.  

  
Hoofdbestuur en commissies  
Met het Hoofdbestuur zijn we het afgelopen half jaar in ieder geval eens per maand in zijn geheel bij 
elkaar gekomen. Daarnaast is er tussendoor regelmatig onderling contact geweest met de verschillende 
bestuursleden. Dit om ad hoc zaken te bespreken of bepaalde ideeën verder uit te werken.  Zo zijn er 2 
dagen geweest waarop we met het hele Hoofdbestuur samen hebben gebrainstormd over waar we met 
onze vereniging naar toe willen. De afgelopen jaren is het bestuur voornamelijk erg druk geweest met ad 
hoc zaken. Dit hebben we als nieuw hoofdbestuur ook gemerkt. Nu we weer met meer mensen zijn  
kunnen we ons meer richten op de lange termijn doelen.   
  
Tijdens deze algemene ledenvergadering zullen er veranderingen zijn binnen het Hoofdbestuur. Henny 
Heerts treedt af als lid van het Hoofdbestuur. Zijn taken zullen worden opgevangen binnen de 
portefeuilles van de huidige HB leden. Zelf treed ik af als secretaris en ben niet herkiesbaar, het 
Hoofdbestuur draagt Lieke Steggink voor als secretaris van het hoofdbestuur. Demi Weustink zal haar 
hierbij ondersteunen. Hier zijn we erg blij mee aangezien we als doel hebben om een jonger Hoofdbestuur 
te creëren.  Gijs op de Weegh zal voorlopig aanblijven als lid van het Hoofdbestuur totdat er een 
plaatsvervanger voor hem gevonden is. 
  
Elke commissie heeft een contactpersoon binnen het Hoofdbestuur om zo korte lijnen te houden wat de 
communicatie ten goede komt. Bij een aantal commissies hebben er wisselingen plaatsgevonden en er 
zijn veel mensen als vrijwilliger bij gekomen het afgelopen jaar. Het hoofdbestuur wil iedereen, die zich 
het afgelopen jaar voor de vereniging heeft ingezet, hartelijk danken voor de toewijding.   
 
Algemeen  
Set-Up’65 heeft ook in seizoen 2018-2019 weer haar prestaties geleverd. Op allerlei niveaus zijn 
kampioenen terug te vinden. Heren 1 hebben zich erg goed weten te handhaven binnen de eerste 
divisie. Helaas zijn er meerdere Heren gestopt aan het einde van het seizoen. Nu staat er een geheel 
nieuw Heren 1 team. Zij zullen komend seizoen uitkomen in de derde divisie.  
Dames 1 is derde geworden waardoor ze verzekerd waren van hun plek in de eredivisie. Ook bij Dames 1 
hebben de nodige wisselingen plaatsgevonden. Voor komend seizoen staat er een fris team met veel 
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Dames vanuit onze eigen vereniging.  De licentieaanvraag, die nodig is om op eredivisie niveau te kunnen 
volleyballen, voor het huidig seizoen is goedgekeurd door de Nevobo. 

 
Naast alle mooie prestaties vinden we het vooral erg belangrijk dat er plezier wordt beleefd aan het 
volleybal. Onze missie is dat voor iedereen van de vereniging niveaus worden aangeboden waarop hij/zij 
met plezier kan spelen.   
  
Ledenbestand Springendal Set-Up’65 

  Opname moment      

Categorie sept. 2013 sept. 2014 sept. 2015 sept. 2016 sept. 2017 sept.2018 sept.2019 

 aantal aantal Aantal aantal aantal aantal aantal 

ABC comp 94 80 102 91 107 109 119 

CMV 1 t/m 3 55 56 45 33 20 12 20 

CMV 4 t/m 6 77 79 65 61 44 43 30 

Recreatie 62 60 59 57 63 56 55 

Sen. Comp. 73 83 68 87 91 87 76 

Sen Comp.j. 19 16 21 18 17 19 10 

G-team 1 2 2 2 2 3 3 

ST leden 17 22 23 26 26 25 26 

VL 67 64 65 69 60 75 81 

Gast leden 4 5 5 5 5 4 4 

TOTAAL 469 467 455 449 435 433 424 

 
Er is helaas een terugloop in het ledenaantal. Het Hoofdbestuur zal zich binnenkort gaan beraden wat de 
oorzaak is en wat hiertegen gedaan zou kunnen worden. 

 
Tot slot  
Als afsluiting wil het hoofdbestuur, alle leden, van jong tot oud en niet te vergeten alle vrijwilligers, 
hartelijk bedanken voor het volleybalseizoen 2018-2019. Wij wensen iedereen een heel fijn en sportief 
volleybalseizoen 2019-2020.  

 
Persoonlijke noot 

Dit is tevens mijn laatste verslag als secretaris. Mijn termijn loopt af en ik stel me niet herkiesbaar. 

Doorgaans heb ik de functie de afgelopen 3 jaren met plezier mogen invullen en heb veel leuke mensen 

binnen Set-Up’65 mogen ontmoeten. Ik zal Set-Up altijd een warm hart toe blijven dragen. Ik wens de 

vereniging en het bestuur veel succes en wijsheid. De komende tijd zal ik nog regelmatig in de hal te 

vinden zijn, achter de bar of als supporter. Daarnaast zal ik op de achtergrond nog wat klussen voor het 

bestuur blijven verrichten.  

Marloes Kokkelink  
Secretaris  
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Financieel verslag 2018-2019 

 

 

Van: De penningmeester Ronald Leussink 

Datum: 14 oktober 2019 

 

Op 29 oktober 2018 ben ik als penningmeester begonnen. Ik ben gaan werken met de toen vastgestelde 

begroting voor het seizoen 2018-2019. Inwerken kostte de nodige tijd. Rond de jaarwisseling waren 

privéomstandigheden die me terugwierpen hierin, zodat ik pas in februari echt een beeld kreeg van de 

financiële situatie van onze club. De schrik was groot toen ik ontdekte dat we afstevenden op een verlies 

van 20 tot 30 duizend euro. Vanaf dat moment ben ik dat regelmatig gaan melden aan het hoofdbestuur 

en de dames 1 commissie ‘#GoYellow’. Afspraken stonden echter vast en ik merkte dat het aanpassen 

van gedrag moeizaam was. 

Uiteindelijk moet ik tot mijn grote spijt een verlies melden van € 31.152. We hadden wat spaargeld, dus 

dat konden we opvangen, maar eigenlijk vind ik dit zelf onacceptabel. 

De grootste ‘gaten’ in de door mij overgenomen begroting zijn geslagen door de volgende onderdelen: 

1. Sponsorinkomsten – ondanks een flinke groei afgelopen jaren werd voor 2018-2019 een extra 

groei begroot van ongeveer € 10.000. Deze is niet bereikt. 

2. Vervoer – er is aanmerkelijk meer uitgegeven aan leaseauto’s, kilometervergoedingen, busjes, 

etc., dan er op de begroting stond. Hier zijn inmiddels maatregelen op genomen. 

3. Trainer dames 1 – Aan het einde van afgelopen seizoen is het 2-jarig contract met de toenmalige 

trainer opgezegd. Vanwege deze laat ontstane situatie en de wettelijke opzegtermijn hebben we 

extra kosten moeten nemen voor het seizoen 2018-2019. 

4. Overige vergoedingen – deze waren voor het seizoen 2018-2019 vele malen hoger dan de jaren 

daarvoor. Voor het komende seizoen is dit flink terug gedraaid. 

Gelukkig waren er ook een aantal positieve meevallers: de kantineopbrengst alsmede de entree en 

loterij leverden enkele duizenden euro’s meer op. 
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Ik wilde beoordelen of dit verlies eenmalig is en heb daarom het seizoen 2017-2018 nog eens bekeken. 

Daar werd een winst gemeld van bijna € 40.000. Die winst werd echter veroorzaakt door eenmalige 

baten (SSO en kwijtschelding factuur gemeente). Zonder die eenmalige baten was het verlies in 2017-

2018 ook al rond de € 15.000. 

Mijn conclusie is dat we structureel financieel verlies leiden. Het is logisch dat dit anders moet. Om de 

leden niet direct de dupe te laten worden van het verlies heeft het hoofdbestuur besloten eenmalig af 

te zien van contributieverhoging en de reparatie vooral aan de uitgavenkant te realiseren. 

Om een financieel gezonde vereniging te worden en te blijven zullen we de uitgaven en de inkomsten 

beter op elkaar af moeten stemmen. De uitgaven willen we strakker gaan beheersen. We hebben 

diverse afspraken op papier gezet, zoals ‘trainersvergoedingen’ en ‘algemene financiële regels en 

afspraken’. Dat is echter niet genoeg om financieel gezond te blijven. Ook het gat dat de hoofdsponsor 

nà dit seizoen achterlaat zal opgevuld moeten worden. Voor het komende seizoen wordt een begroting 

neergelegd, die niet afhankelijk is van eenmalige baten en gerealiseerd op basis van gemaakte 

afspraken. Springendal Set-Up ’65 is en blijft een geweldige vereniging. Ik zie bij vele teams veel inzet en 

plezier en dat moet de basis zijn om een financieel gezonde club te blijven, waarbij ik de hoop uitspreek 

dat ook die nieuwe hoofdsponsor snel gevonden gaat worden. 

Daarnaast zou ik alle leden willen oproepen om vooral vanuit hun hart aan de club verbonden te willen 

zijn en met realisme en aandacht oog te willen hebben voor onze uitgaven en inkomsten. Kortom: 

behandel clubuitgaven alsof het je eigen portemonnee betreft en laat aan sponsoren en potentiële 

sponsoren zien dat de club van groot belang is voor een leefbare gemeenschap. We zullen het met z’n 

allen moeten doen. 

Tenslotte, ik ben nu bijna een jaar penningmeester en ikzelf, maar vooral onze club, had niet kunnen 

functioneren zonder de geweldige inzet en hulp op financieel gebied van Karin Kamphuis (administratie), 

Frans Siewes (ledenadministratie), Hans Morsink (kantineadministratie) en Michel Luft 

(sponsorinkomsten). Hartelijk dank daarvoor! 

 

Groeten, 

Ronald Leussink 

Penningmeester 
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Verslag Jeugdbestuur Springendal Set-Up’65 

Verslag Jeugdbestuur Set Up 65 

Het Jeugdbestuur bestaat momenteel uit 6 leden (Karin Velers – Jill Rouwers - Wendy Bekhuis - Harriet 
Wiegman - Esmee Huzen (contactpersoon tussen JB en HB) en Caroline Velers. 

Ons bestuur is er voor de jeugd, met name de CMV jeugd. Daar waar we het afgelopen jaar druk bezig 
waren met de gehele organisatie van de CMVcompetitie en de communicatie met de ouders en spelers, 
doen we meer dan alleen vergaderen en volleyballen: 

 

Volleybalkamp – eindfeest – toernooi CMV 1 en 2 – Pupil v/d week 

Dit willen we voor komend seizoen graag voortzetten en verbreden, met 

hopelijk weer hulp van vrijwilligers?! 

Het Jeugdbestuur 
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VERSLAG WEDSTRIJDCOMMISSIE  2018-2019. 
 
Melanie Eertman-Grob onderhoudt het contact met de Nevobo. Op tijd worden alle wijzigingen 

(en dat zijn er veel) en bekerwedstrijden doorgegeven. Ook de teamsamenstellingen worden 

door Melanie doorgegeven. Dit alles was het afgelopen jaar prima verzorgd. Melanie bedankt. 

Stefan oude Nijhuis en Ruud Hesselink waren verantwoordelijk voor de scheidsrechters. Stefan 

wees alle scheidsrechters voor de thuiswedstrijden aan, tot en met de eerste klasse. Dit was 

soms een heel gepuzzel, vooral als er nog weer wedstrijden gewijzigd werden, maar Stefan wist 

het weer elke keer netjes op te lossen. 

Ruud zorgde voor de scheidsrechters van Set-Up ’65 voor de hogere teams, en is 

contactpersoon voor de Nevobo. 

Ruud en Stefan bedankt voor al het werk. 

De leiding bij de thuiswedstrijden was het afgelopen jaar in handen van een nieuw gevormde 

zaalwachtgroep, o.l.v. Rene Bosch. Zes 2-tallen verzorgen op toerbeurt de wedstrijden op 

zaterdagmorgen, en ’s middags nemen Jan en Ria Eertman de wedstrijden voor hun rekening. 

Deze verdeling, waarmee me vorig seizoen zijn begonnen, begint steeds beter te lopen, we 

willen dan ook op deze manier doorgaan. 

We hopen op een mooi seizoen, 

Namens wedstrijdcommissie,  Ria Eertman        
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JAARVERSLAG KLEDINGCOMMISSIE 2018-2019 

Leden: 
Monique Leussink 
Karin Quaink 
Cindy Broekhuis 
Julia ter Telgte 
Kylie Leussink 
 
Sinds vorig seizoen spelen alle teams van Springendal Set-Up ’65 in de nieuwe wedstrijdkleding. 
Op wat kapotte tenues na is het ook dit jaar soepel verlopen. Wel valt ons op dat niet iedereen 
zo netjes met de kleding omgaat. We vinden regelmatig kleding in de sporthal of we merken 
dat er aan het eind van het jaar kleding ontbreekt. Vooral bij kleding van sponsoren is het 
belangrijk dat hier zorgvuldig mee om wordt gegaan. Daarom willen wij iedereen erop wijzen 
om netjes om te gaan met de kleding en het niet overal te laten slingeren. Blijkt dat er aan het 
eind van het jaar toch nog kleding ontbreekt, dan moeten wij dit in rekening brengen voor het 
desbetreffende team. 
 
Kapotte kleding kan worden ingeleverd bij Kylie Leussink, waarna zij dit verder zal afhandelen. 
Wie dit betaalt, verschilt per geval. 
 
Voor het seizoen 2019/2020 wensen we iedereen een sportief, maar bovenal gezellig 
volleybaljaar toe. 
 
Kylie Leussink 
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Jaarverslagen overige commissies  
 
Van de andere commissies hebben we geen jaarverslagen ontvangen. Vragen en/of opmerkingen 
kunnen door de leden tijdens de vergadering worden ingebracht.  
De TC heeft aangegeven tijdens de ALV kort terug te blikken op het jaar. Ze zullen vertellen hoe de 
selecties tot stand zijn gekomen. Daarnaast zullen ze vertellen hoe het beleidsplan (een conceptversie is 
te vinden op de website) tot stand is gekomen.  Ook willen ze een voorschot nemen op de 
implementatie van het beleidsplan en vertellen hoe een pilot bij een team van start gaat. 
 

Jubilea en Jan Wigger trofee 

Dit jaar zijn Jan Bossink en Lidy Groeneveld 50 jaar lid.  
 
Dit jaar is Lodewijk Eshuis 40 jaar lid.  
 
25 jaar lid binnen onze vereniging zijn: Loes Heerink, Bennie Sanders en Ginnie Eppink. 
 
De jubilea worden tijdens de vergadering gehuldigd.  
 
Traditiegetrouw wordt elk jaar de Jan Wigger trofee toegekend aan een bijzonder actieve vrijwilliger. 
Wie de eer toekomt, blijft een verassing tot de ALV.  
 
Verkiezing hoofdbestuur 

1. René van Kuilenburg  aftredend 2021  
2. Ronald Leussink   aftredend 2021 
3. Marloes Kokkelink  aftredend 2019 (niet herkiesbaar) 

4. Gijs op de Weegh  (tot er een vervanger gevonden is) 
5. Ruud Hesselink   aftredend 2021 
6. Henny Heerts   aftredend 2019 (niet herkiesbaar) 

7. Gerard Leussink   aftredend 2021 
 

- Lieke Steggink stelt zich verkiesbaar als nieuw lid van het Hoofdbestuur en als nieuwe secretaris.  
 
Het Hoofdbestuur wijst erop dat de leden, als gevolg van artikel 8, lid 2 van de statuten de mogelijkheid 
hebben om een bindende voordracht te doen voor kandidaat bestuursleden, mits deze voor de 
vergadering bij het Hoofdbestuur schriftelijk wordt ingediend en ondertekend is door minstens 10 leden. 
  
 
 

 


