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Notulen Algemene Ledenvergadering vrijdag 11 september 2020
1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent om 20.00 de Algemene Ledenvergadering (ALV) en heet iedereen van harte
welkom.
2. Indien nodig: Benoeming stembureau (bij meerdere kandidaten voor één functie)
Een stembureau is niet nodig, omdat er niet meerdere kandidaten zijn voor één functie.
3. Benoeming en herbenoeming bestuursleden per september 2020 volgens rooster van
aftreding:
a. De functie van Sportzaken is vacant
Het bestuur stelt voor om B. Bloothoofd te benoemen. De aanwezigen van de vergadering
gaan akkoord met deze benoeming en zij wordt benoemd onder applaus tot bestuurslid
Sportzaken.
b. De functie van Communicatie Activiteiten Vrijwilligers (CAV) is vacant
Het bestuur stelt voor om M. Klein te benoemen. De aanwezigen van de vergadering gaan
akkoord met deze benoeming en hij wordt benoemd onder applaus tot bestuurslid CAV.
c. Herbenoeming secretaris
De zittingstermijn van E. Wiersma verloopt en zij stelt zich opnieuw verkiesbaar. De
aanwezigen gaan met deze benoeming akkoord.
4. Mededelingen
- Geheimhoudingsverklaring commissieleden
In het kader van de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) is er afgesproken
dat commissieleden die toegang hebben tot persoonsgegevens een
geheimhoudingsverklaring ondertekenen. Tot op heden hebben nog niet alle commissieleden
een formulier ondertekent. De secretaris heeft lege formulieren bij zich en commissieleden
die een formulier wensen in te vullen kunnen zich na de ALV bij haar melden.
- Beachvolleybal toernooi
Zaterdag 12 september is een beachvolleybaltoernooi op de beachvelden en inschrijven is
nog mogelijk.
- Recreanten training op woensdag
De tweede groep recreanten die op woensdag traint om 20.30 uur heeft weinig deelnemers
en er zijn nog plaatsen over. Familie, vrienden en kennissen van de aanwezigen zijn van
harte welkom.
5. Vaststelling notulen ALV d.d. 13 september 2019 (zie bijlage)
De notulen van de ALV d.d. 13 september 2019 worden vastgesteld zonder wijzigingen.
6. Vaststelling jaarverslag bestuur seizoen 2019-2020 (zie bijlage)
- Toelichting door commissies tijdens vergadering
M. Luijbe geeft namens de CCJ een toelichting over afgelopen seizoen:
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Het afgelopen seizoen is de CCJ vol goede moed begonnen De commissie bestond uit
M. Luijbe (voorzitter) B. Bloothoofd, R. Kosters en W. Lelieveld. Een klein team, maar wel
goed op elkaar ingespeeld en met de ambitie om het volleyballen bij ViP voor de jeugd zo
leuk mogelijk te maken.
Er waren acht jeugdteams van de A jeugd tot aan de CMV niveau 3 teams. Bijzonder was
dat het CMV niveau 3 team haar competitie speelde in Amsterdam, dat zeer goed bevallen
is. De CCJ is begonnen met een trainers/coach bijeenkomst, dat zeer gewaardeerd werd. De
eerste competitie helft is goed verlopen met goede resultaten van de teams en veel plezier in
volleybal.
Helaas kwam er toen de coronacrisis, dat roet in het eten heeft gegooid. Veel activiteiten,
zoals het jeugdkamp, het regionale School Moves toernooi, de competitie en de trainingen,
konden toen abrupt niet meer doorgaan. Gelukkig was er na een aantal weken weer de
mogelijkheid om te gaan beachvolleyballen, waar zeer veel jeugd aan mee heeft gedaan. De
CCJ bedankt hiervoor W. Slim, L. Beekhof, M. Jongeneel en M. Haveman voor het
organiseren van de trainingen.
Momenteel is de CCJ weer druk bezig met de voorbereidingen voor het komende seizoen.
Tot grote spijt heeft B. Bloothoofd besloten om te stoppen met de CCJ om bestuurslid
Sportzaken te worden. De CCJ is blij dat ze deze functie op haar wil nemen, maar de CCJ
zal haar zeker missen. Dit betekent dat de commissie hard op zoek is naar een nieuw
commissielid om de CCJ te versterken. Mocht je interesse hebben, schroom niet en laat het
weten!
Een lid stelt een aanvullende vraag en wil weten of ViP is ingeloot voor de Deen Clubactie.
ViP is niet ingeloot volgens M. Luijbe.
A. Tigges-Muller geeft namens de CCS een toelichting over komend seizoen:
Momenteel heeft ViP zeven damesteams en dit is een historisch hoog aantal.
Dames 1 heeft zeven leden, waarvan één nieuwe libero. Er zijn niet genoeg speelsters en
daarom hebben de CCJ en CCS afgesproken dat structureel drie speelsters van Meiden A
meetrainen en meedoen met de wedstrijden. De overige speelsters van Meiden A1 wisselen
met het meetrainen en meespelen volgens een rooster. Het doel is om de jeugd meer te
betrekken bij de senioren competitie.
Dames 2 heeft een paar speelsters minder en heeft toch een team kunnen vormen. Er is een
tekort aan spelverdelers en dit wordt opgelost door jeugdspelers en Dames 4.
Dames 3 speelde vorig seizoen voor de eerste keer tweede klasse en hebben zich
gehandhaafd in deze klasse. Zij trainen samen met Dames 7.
Dames 4 is kampioen geworden en heeft deze plek gegeven aan een jeugdteam. Dit team is
aangevuld met recreanten.
Dames 5 heeft het grootste aantal speelsters en het meeste aantal jaren ervaring. Zij willen
graag bij elkaar blijven en vallen in bij Dames 6.
Dames 6 heeft slechts zes speelsters, maar wordt versterkt door Dames 5. Aanvulling is zeer
welkom.
Dames 7 heeft zeven speelsters, waarvan drie nieuwe leden. Er is ook met Bevok overleg
geweest over het indelen van de nieuwe leden. Dit leidde niet tot een oplossing. De CCS
heeft contact opgenomen met personen die zich in het verleden hebben aangemeld en dit
resulteerde in nieuwe leden, waarvan helaas één heeft opgezegd. Dames 7 heeft geen ruim
aantal spelers, maar met invallers o.a. door de jeugd moet dit goed komen.
A. Tigges-Muller geeft aan dat als er problemen zijn bij teams, zij contact op kunnen nemen
met haar of J. Kooij. Zij kijken uit naar een sportief seizoen. Zij geeft ook aan na dit jaar te
stoppen met het commissiewerk voor de CCS.
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Een lid stelt een vraag over gemengd spelen. Volgens A. Tigges-Muller is het niet mogelijk
om heren in te schrijven in de dames competitie. Gemende teams spelen in de heren
competitie.
I. Poel geeft namens de Recreantencommissie een toelichting over afgelopen seizoen:
Volgens haar zijn de recreanten relatief onbekend binnen de vereniging. Toch zijn er ruim
50 leden en is het een groot gedeelte van het aantal leden. I. Poel heeft in 2003 de
Recreantencommissie op gestart en van iedere trainingsgroep nam een lid mee in de
commissie, te weten A. Heinicke, D. Post, J. van Bemmel en sinds kort J. Hibbeler als
vervanging van J. van Bemmel. Tweemaal per jaar komen zij samen met de trainers bijeen,
waardoor er goede communicatie is tussen hen. Het doel van de commissie is de recreanten
meer onderdeel maken van de vereniging. Om dit te bereiken worden mix- en
recreantentoernooien georganiseerd, zowel indoor als op de beachvelden, en teams van
buiten de vereniging doen ook mee. Helaas is dit jaar het beachtoernooi in maart niet
doorgegaan en ook voor november is nog niets gepland in verband met corona. Meestal
doen er acht tot tien teams mee, maar meer teams zijn altijd welkom. De kosten zijn drie
euro per persoon.
Op maandag wordt er getraind in de Beuk, op dinsdag in de Gangeslaan en op woensdag een
dubbel veld met een hoger en lager niveau in de Gors. Nieuwe leden zijn welkom. Om meer
recreanten te werven worden er berichten op Facebook geplaatst, zijn er flyers verspreid en
is geprobeerd een extra trainingsgroep in de ochtend op te zetten. Een trainingsgroep in de
ochtend is de afgelopen drie jaar geprobeerd, maar niet gelukt.
H. Muller geeft namens de Scheidsrechterscommissie een toelichting over afgelopen
seizoen:
De afgelopen tien jaar zet H. Muller zich met veel plezier in om de wedstrijden te voorzien
van scheidsrechters. Het verloopt goed en er zijn veel vrijwilligers die zich opgegeven.
P. Muts is gestopt na vele jaren en hij floot wel twintig wedstrijden per seizoen. De
vrijwilligers schrijven zich in via een Excel-sheet. Het is bewonderingswaardig dat zeven
leden, die niet zelf spelen, alsnog wedstrijden fluiten.
Vorig seizoen heeft H. Muller een scheidsrechterscursus gegeven aan jeugdspelers en zij
zijn nu ook gecertificeerde scheidsrechters. Zij stonden ook ingepland voor wedstrijden aan
het einde van het afgelopen seizoen, maar deze wedstrijden zijn niet door gegaan vanwege
corona. Voor dit seizoen staan negen wedstrijden open en hiervoor inschrijven is nog
mogelijk.
-

Jaarverslag bestuur
Het jaarverslag van het bestuur wordt vastgesteld, na één opmerking, te weten: A. Bakx is
nog niet benoemd tot penningmeester van de Kantine Beheersvereniging (KBV). De
secretaris wijzigt het jaar verslag naar beoogd penningmeester KBV.

Verder doet B. Bouman namens de Communicatiecommissie een oproep om potentiële
sponsoren door te geven aan hem. Sponsoren kunnen voor slechts 65 euro per jaar hun logo op
de ViP-website plaatsen als reclame. Daarnaast is het afgelopen seizoen niet gelukt een nieuwe
hoofdsponsor te vinden. Informatie voor potentiële hoofdsponsoren kan ook worden
doorgegeven aan de Communicatiecommissie.
7. Terugkoppeling gesprekken met Bevok
Mo geeft een toelichting over het verslag van de gesprekken met Bevok over samenwerking en
er is tot op heden nog geen concreet voorstel. Er zijn geen vragen, opmerkingen of adviezen
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over het verslag vanuit de vergadering. De aanwezigen stemmen toe op dezelfde voet verder te
gaan.
Verslag gesprekken over samenwerking Bevok
In de ALV van september 2019 hebben de leden van ViP het bestuur mandaat gegeven om
gesprekken aan te gaan met volleybalvereniging Bevok uit de Beemster. In de ALV is toen
gesproken over het voeren van gesprekken gedurende 2019-2020, met mogelijk een concreet
voorstel om tot samenwerking te komen hetgeen dan in seizoen 2020-2021 geëffectueerd kon
worden.
In het afgelopen seizoen hebben de besturen van ViP en Bevok een aantal keren met elkaar
gesproken. In de meeste gevallen heeft dat ook geleid tot een update aan de leden middels een
gespreksverslagje op de ViP website en nieuwsbrief (en ook in de Bevok nieuwsbrief). Al snel
werd duidelijk dat Bevok op dit moment nog niet open staat voor een volledige fusie van beide
verenigingen. Vandaar ook dat in deze ALV van september 2020 geen concreet voorstel om tot
samenwerking (fusievoorstel) zal worden besproken.
Wat is er dan wel afgesproken qua samenwerking? Dit heeft het bestuur in gespreksverslagjes
die op de website zijn geplaatst reeds gemeld. In het kort een samenvatting:
- Trainers en Trainingen – Er is afgesproken dat in geval van tekort aan trainers te
kijken of Bevok en ViP teams samen kunnen trainen. Ook de recreantencommissies van
beide verenigingen hebben met elkaar kennis gemaakt om te kijken of onderlinge
samenwerking kan worden gerealiseerd.
- Toernooien – Voor zover mogelijk in corona-tijd zijn Bevok-leden uitgenodigd bij ViP
toernooien en andersom.
- Beachvolleybal – Bevok-leden zijn uitgenodigd mee te beachen bij ViP.
- Kennismaking beide Technische Commissies (TC’s) – De TC’s van beide verenigingen
hebben onderling leden en zaalhuur “uitgewisseld” om zalen en teams in voldoende mate te
“vullen”. Dit met in het achterhoofd te voorkomen dat bijvoorbeeld herenleden die zich op
dit moment bij ViP aanmelden, Nee verkocht krijgen terwijl het voor de regio van belang is
deze heren te behouden voor de volleybalsport.
De gesprekken met Bevok zullen ook komend seizoen verder doorgang vinden. In deze
gesprekken zal wat het bestuur van ViP betreft nog steeds worden gekeken of beide
verenigingen op de middellange termijn kunnen fuseren. Het bestuur zal de leden op de
hoogte houden van de voortgang van de gesprekken.
8. Vaststelling financieel jaarverslag seizoen 2019-2020 (zie bijlagen)
De penningmeester geeft een toelichting over het financieel jaarverslag. Er is begroot dat de
kantine een bijdrage levert, maar hiervan is geen gebruik gemaakt. Er is voor gekozen om een
verlies te accepteren.
Hij geeft aan dat R. Tigges veel heeft gedaan om de website weer werkend te krijgen na uitval
door malware. Helaas is dit niet gelukt en daarom is besloten de website opnieuw op te bouwen
tegen een vergoeding voor licenties.
Het aantal leden is afgenomen en de opzeggingen door de corona zullen volgend jaar nog verder
zichtbaar worden. De contributie van beachvolleybal is meer dan begroot door nieuwe leden,
waaronder ook van Bevok. Het incasseren van rekeningen is goed verlopen en slechts 400 euro
is niet geïncasseerd. Er zijn minder kosten gemaakt voor trainerscursussen, omdat deze
cursussen niet door gingen.
De tegemoetkoming van huur door Spurd aan de sportverenigingen is niet in aftrek gebracht van
de kosten, omdat het bestuur voornemens is dit aan leden terug te betalen als leden daar om
vragen. Dit besluit is geagendeerd op punt 11 van deze vergadering. Een mogelijk voordeel
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hierdoor is volgend jaar terug te zien in het financieel jaarverslag (indien leden geen geld terug
hoeven).
Een lid vraagt zich af of er contact is geweest met de Nevobo over korting op de contributie. De
penningmeester geeft aan dat dit niet het geval is en de Nevobo dit ook niet heeft aangeboden.
Wel is er gekeken naar regelingen voor sportverenigingen van de overheid voor het verlies wat
ViP heeft geleden. Dit is lastig te bepalen en ViP kwam niet in aanmerking voor deze
regelingen.
9. Verslag Kascontrolecommissie d.d. 25 augustus 2020
De kascontrole is anders verlopen dan gebruikelijk. De Kascontrolecommissie bestond uit
O. Heinicke en F. van der Moolen en als plaatsvervangend lid J. Bok. Vanwege onvoorziene
omstandigheden kon F. van der Moolen niet aanwezig zijn tijdens de controle van de financiële
stukken. Het was voor het J. Bok niet mogelijk om op de korte termijn aanwezig te zijn bij de
controle. De verslagen zijn opgestuurd naar F. van der Moolen en hij heeft het bekeken. Zijn
vragen heeft hij gedeeld met O. Heinicke. De financiële stukken zijn overhandigd aan O.
Heinicke en hij heeft de stukken doorgenomen. Verdere vragen zijn besproken met de
penningmeester.
O. Heinicke heeft de jaarrekening en de toelichting gecontroleerd. Hierbij zijn geen
onregelmatigheden geconstateerd. Volgend seizoen bestaat de Kascontrolecommissie uit
F. van der Moolen, J. Blok en een plaatsvervangend lid. De vergadering geeft goedkeuring aan
deze werkwijze.
10. Dechargeverlening aan bestuur en penningmeester
Naar aanleiding van het positieve verslag van de Kascontrolecommissie en de gegeven
toelichting van de penningmeester vraagt de voorzitter om het bestuur decharge te verlenen. De
aanwezigen van de ALV gaan hiermee unaniem akkoord.
11. Vaststelling begroting bestuur en vaststelling contributies seizoen 2020-2021 (zie bijlagen)
De penningmeester geeft een toelichting over de begroting en de contributie. De
penningmeester vraagt aan alle commissies de plannen op en hierbij wordt rekening gehouden
in de begroting. Er is besloten de contributie niet te verhogen.
12. Besluitvorming bestemming tegemoetkoming huur
De penningmeester geeft een toelichting over het voorstel terugbetalen restitutie zaalhuur. Er
wordt gediscussieerd of het uitbetalen van de tegemoetkoming leidt tot een niet evenwichtige
verdeling tussen leden. Het niet laten uitbetalen is een vorm van sponsoring voor de vereniging.
Het wel laten uitbetalen kan als ongelijk voordeel worden gezien ten opzichte van leden die dit
niet doen. Er wordt besloten dat iedereen aansprak kan doen op deze tegemoetkoming, die
wordt berekend op de hieronder voorgestelde wijze. De leden worden hiervan op de hoogte
gesteld via de e-mail en dit bericht dient neutraal te worden opgesteld.
Voorstel terugbetalen restitutie zaalhuur
Vanwege de lockdown in Nederland als gevolg van de wereldwijde corona-pandemie heeft ViP
vanaf 12 maart 2020 tot en met het einde van het seizoen 2019-2020 geen gebruik gemaakt van
de sportzalen in Purmerend. Voor het niet gebruiken van de sportzalen heeft Spurd (waarvan
ViP de sportzalen huurt), ons een creditnota gestuurd van EUR 2.642,59.
Voor de huur van de beachvelden is een vergelijkbare constructie bedacht: Spurd heeft
aangegeven dat voor het eerste kwartaal 2020 de periode 12 maart 2020 t/m 31 maart 2020 zal
worden kwijtgescholden. Datzelfde geldt voor de maanden april en mei van het 2e kwartaal. De
penningmeester heeft berekend dat dit neerkomt op EUR 393 aan huur beachvelden die niet aan
Spurd hoeven te worden betaald.
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Dat betekent dat ViP in totaal EUR 3.035 (afgerond) minder kosten hebben gemaakt in seizoen
2019-2020. Het bestuur voor om dit bedrag ter beschikking te stellen aan de leden die op
12 maart 2020 lid waren van ViP. Kijkend naar de lijst met leden ten behoeve van de 2e termijn
contributie voor seizoen 2019-2020, die op 12 maart 2020 van de Ledenadministrateur is
ontvangen, komt dit neer op 207 leden.
Er zijn uiteraard verschillende manieren hoe dit bedrag onder de leden kan worden verdeeld,
variërend van complexe en gedetailleerde calculaties, tot meer simpele rechtevenredige
verdelingen. Het bestuur stelt voor een simpele verdeling van de terugbetaling te hanteren
teneinde de administratieve last te beperken. Dat betekent een potentiële teruggave van EUR
14,66 per lid (EUR 3.035 gedeeld door 207 leden).
Diverse leden hebben op voorhand kenbaar gemaakt af te zien van een eventuele teruggave.
Daarom wil het bestuur middels een email en/of een webform op actieve wijze bij alle leden van
wie het emailadres bekend is (en die op 12 maart 2020 lid waren van ViP), vragen wie van deze
leden graag de teruggave van EUR 14,66 wenst. Er wordt een termijn van twee weken
gehanteerd na uitsturen van de email waarin leden kunnen aangeven van de teruggave gebruik te
willen maken. Leden die niet of na de periode van twee weken reageren zullen geen
teruggave ontvangen. Het bedrag dat uiteindelijk niet wordt uitgekeerd aan de leden zal ViP
gebruiken ter dekking van huidige en toekomstige kosten.
13. Coronamaatregelen en toelichting opstart van seizoen
Het bestuur geeft aan coronamaatregelen te hebben opgesteld. De kantine van de Karekiet gaat
open en er is een looproute in de Karekiet. Er zijn kritische vragen van aanwezigen over de taak
bardienst uitgevoerd door teams en of de maatregelen kunnen worden gehandhaafd. Er wordt
besloten na twee bardiensten te evalueren hoe de bardiensten zijn verlopen. De secretaris
verstuurd hiervoor een uitnodiging. Daarnaast is afgesproken dat er de eerste bardiensten
begeleiding aanwezig is vanuit het bestuur.
14. Benoeming commissieleden
a. A. Bakx wordt de nieuwe beoogd penningmeester van de Kantine Beheersvereniging
De vergadering gaat akkoord onder applaus met de benoeming van A. Bakx als beoogd
penningmeester van de KBV.
b. Reserve lid Kascontrolecommissie
L. Dijkmeijer biedt zich aan als reserve lid van de Kascontrolecommissie en de vergadering
gaat onder applaus akkoord met de benoeming van L. Dijkmeijer.
c. Vertrouwenscommissie
De zittingstermijn van I. Poel, G. Wegman en W. Wijsman in de Vertrouwenscommissie is
verlopen. I. Poel stelt zich niet opnieuw verkiesbaar en J. Seeder biedt zich aan als lid van de
Vertrouwenscommissie. G. Wegman en W. Wijsman stellen zich op nieuw verkiesbaar. De
aanwezigen gaan akkoord met deze benoemingen.
d. Klachtencommissie
De zittingstermijn van G. Wegman en F. Dijkmeijer in de Klachtencommissie is verlopen.
Zij stellen zich opnieuw verkiesbaar en de aanwezig gaan akkoord met deze benoemingen.
15. Vacatures in commissies
a. Vacatures bestuur:
Geen.
b. Vacatures commissies:
- Lid Commissie Competitie Jeugd
- Lid Commissie Competitie Senioren
- Voorzitter en leden Activiteitencommissie
- Materialencommissie
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- Ledenadministratie
Tijdens de vergadering bieden zich geen vrijwilligers aan voor het invullen van deze vacatures.
c. Overige vacatures:
Geen.

16. Huldiging
a. Tomeloze inzetbos
H. Muller ontvangt een tomeloze inzetbos onder het applaus van de vergadering. Hij zorgt
ervoor dat er altijd scheidsrechters beschikbaar zijn voor de wedstrijden en geeft hiervoor
ook trainingen om de jeugd op te leiden tot scheidsrechters. Tevens fluit hij zelf veel
wedstrijden.
b. Jubilea
De jubilaris van het afgelopen jaar zijn A. Heinicke (50 jaar lid) en B. Bouman (25 jaar lid).
Zij nemen bloemen in ontvangst en A. Heinicke ook het horloge.
c. Afscheidnemers
De voorzitter bedankt de volgende personen in het bijzonder: M. Arab, R. Tigges,
B. Bloothoofd, R. van Oeffelen, H. de Kruif, M. Loogman.
17. Rondvraag en sluiting
Een lid vraagt of de instructies van de bardienst opnieuw op de website kunnen worden
geplaatst. De secretaris stuurt de laatste versie van de instructies door aan de webmaster.
De secretaris vraagt toestemming aan de vergadering voor het plaatsen van een foto, die
gemaakt is tijdens de vergadering. Er is geen bezwaar.
Het bestuur wordt bedankt voor haar inzet.
Aanwezig
J. van Bemmel, voorzitter
M. Arab, bestuurslid Sportzaken
B. Bloothoofd, bestuurslid
Sportzaken
J. Bouman, penningmeester
M. Klein, bestuurslid CAV
E. Wiersma, secretaris
E. van Anrooij
A. Bakx
D. Bloothoofd
B. Bouman
Afwezig met bericht
M. Bannenberg
J. Blekemolen
B. Brugman
J. van der Elst
O. Heinicke
L. Klein

F. Dijkmeijer
L. Dijkmeijer
K. van Gaalen

M. Luijbe
A. Loogman-Delgman
H. Muller

F. Hameka
P. Hendriks
A. Heinicke
J. Hibbeler
J. Kooij
H. de Kruijf

I. Poel
J. Seeder
W. Slim
A. Tigges-Muller
R. van Wijk
M. Wouda

A. Kok
R. Kosters
B. Lieben
M. Loogman
D. Meijer
F. van der Moolen

E. Moorman
J. Veuger
A. Smit
M. Zandvoort
Y. Wielart
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