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Wonderfontein 58
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e-mail: secretaris@vippurmerend.nl

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. woensdag 1 september 2021
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 en besluit
fusie)
Om te stemmen over ontbinding van de vereniging in verband met de fusie, is een
ledenvergadering nodig waarbij tenminste twee derde van de tot stemmen gerechtigde leden
aanwezig zijn. Dit betekent dat er 97 stemgerechtigde leden aanwezig moeten zijn. Het quorum
om te stemmen over de fusie met Bevok wordt deze vergadering niet gehaald. Er zijn 27 leden
aanwezig tijdens deze vergadering. Om deze reden wordt een nieuwe ALV gehouden op 15
september 2021 om 20:00 uur in de Kantine van de Karekiet.
3. Benoeming en herbenoeming bestuursleden per september 2021 volgens rooster van
aftreding:
Niet van toepassing, omdat er geen sprake is van aftredende bestuursleden.
4. Mededelingen
a. De Beuk is wederom beschikbaar als sportlocatie en is niet langer een vaccinatielocatie
5. Vaststelling notulen ALV d.d. 11 september 2020 (zie bijlage)
De notulen van de ALV d.d. 11 september 2020 worden goedgekeurd zonder wijzigingen.
6. Vaststelling jaarverslag seizoen 2020-2021 (zie bijlage)
Het jaarverslag wordt goedgekeurd zonder wijzigingen. De voorzitter bedankt de secretaris voor
het opstellen van het verslag.
7. Vaststelling financieel jaarverslag seizoen 2020-2021 (zie bijlagen)
Het afgelopen seizoen was uitzonderlijk voor iedereen en ook voor de Kantinecommissie en
ViP. Beiden hebben het afgelopen seizoen afgesloten met een verlies. Het bestuur vindt dit
verlies acceptabel. Het bestuur heeft het afgelopen seizoen de financiële situatie in de gaten
gehouden om te beoordelen of het mogelijk was om de contributie terug te betalen aan de leden.
Alleen de eerste inning van de contributie is geïnd. Er is besloten deze contributie terug te
betalen aan de leden en geen tweede inning uit te voeren.
In het eerste gedeelte van het afgelopen seizoen zijn er wel kosten gemaakt, zoals zaalhuur en
kosten van Nevobo. Het terugstorten van de contributie was o.a. mogelijk, omdat ViP tweemaal
in aanmerking kwam voor de Tegemoetkoming Amateur Sport Organisatie (TASO)-regeling en
door het voordeel van vorig seizoen, toen niet alle leden hebben geopteerd voor een restitutie
van een deel van de contributie. Daarnaast heeft Spurd de huur kwijtgescholden, wanneer de
zaal niet was gebruikt. Verder hebben de trainers aangeven niet te hoeven worden uitbetaald,
wanneer er geen training was gegeven. De Nevobo heeft ook een korting gegeven. ViP heeft
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een buffer om dit verlies te dragen en daarom is besloten de contributie terug te storten. De
volgende begroting gaat uit van een normaal seizoen.
Verder is er afgesproken dat het contract met de hoofdsponsor een jaar wordt verlengd, zonder
dat er dit jaar een bijdrage is geïnd.
Er wordt door een aanwezige gevraagd, of er rekening is gehouden met het begrote verlies van
Bevok in de gezamenlijke begroting. De penningmeester geeft aan dat het verlies van Bevok
niet structureel is. Bevok heeft ervoor gekozen om de contributie niet terug te betalen, maar
volgend seizoen een deel van de contributie niet te innen. Er is weinig verschil tussen het
vermogen van beide verenigingen. Om deze reden is besloten om de vermogens niet te
verrekenen.
Een aanwezige vraagt of het aandeel van ViP in de Kantine Beheersvereniging (KBV) wordt
verrekend indien ViP gaat fuseren. De Penningmeester zoek uit of het eigen vermogen van ViP
wordt verrekend. Wellicht is dit niet het geval als een vereniging vrijwillig opstapt uit de KBV.
8. Verslag Kascontrolecommissie d.d. 26 augustus 2021
J. Bok en L. Dijkmeijer hebben de jaarrekening van ViP van het afgelopen seizoen
gecontroleerd in het bijzijn van de penningmeester. Zij adviseren de ALV om de jaarrekening
goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen.
9. 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.
Een aanwezige vraagt of ViP meedoet met de Rabobank ClubSupport 2021. De inschrijving
start aanstaande maandag en loopt tot 26 september 2021. De penningmeester geeft aan dit jaar
ViP weer in te schrijven. Personen met een Rabobankrekening kunnen lid worden van de
Rabobank en stemmen uitbrengen op ViP. Deze stemmen zijn geld waard. De penningmeester
geeft een warm pleidooi om lid te worden van de Rabobank en te stemmen op ViP.
Een aanwezige vraag naar de sponsoractie van de Deen. Dit jaar is ViP niet ingeloot om mee te
doen met deze actie.
10. Vastelling begroting bestuur en vaststelling contributies seizoen 2021-2022 (zie bijlagen)
De contributie is dit jaar niet verhoogd. Er is afgesproken in de fusievereniging de laagste
contributie aan te houden.
De penningmeester geeft aan dat de gecombineerde begroting van Bevok en ViP seizoen 20212022 omvat, maar de fusie pas in seizoen 2022-2023 plaatsvindt. Deze begroting geeft slechts
een indruk en ondersteunt dat de contributie van de nieuwe vereniging zal bestaan uit de laagste
van ViP en Bevok voor de verschillende categorieën (recreanten, competitie-spelende leden).
De banksaldi van de twee verenigingen zijn vergelijkbaar en er vindt geen onderlinge
verrekening plaats.
11. Besluitvorming fusie Bevok per voorjaar 2022 (indien voldoende aanwezigen)
a. Introductie fusietraject
De verschillende werkgroepen hebben een concept plan van aanpak opgesteld. Het is een
concept en beslissingen worden genomen in de oprichtingsvergadering van de nieuwe
vereniging. In het plan worden wel al keuzes gemaakt voor de nieuwe vereniging. Het bestuur
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vraagt daarom leden het document aandachtig te lezen. Als de fusie doorgaat, zullen de
verenigingen fuseren vanaf mei 2022.
b. Toelichting CONCEPT plan van aanpak van werkgroepen
Dit punt wordt verschoven naar de volgende vergadering d.d. 15 september 2021, omdat er nu te
weinig leden zijn om te stemmen over de fusie. Als er vragen zijn, kunnen deze voorafgaand
worden gestuurd aan: fusievragen-bevok-vip@vippurmerend.nl
Een aanwezige geeft aan dat de voorbereiding van de fusie er gedegen uitziet.
Een aanwezige van de werkgroep Naam, Tenue en Logo geeft aan dat leden ook worden
betrokken bij het bedenken van een nieuwe naam.
c. Vragen over de fusie
Dit punt wordt verplaatst naar de volgende vergadering d.d. 15 september 2021.
d. Stemming (indien genoeg leden aanwezig)
Een stemming is niet van toepassing, omdat quorum niet is gehaald.

12. Benoeming commissieleden
a. Reserve lid Kascontrolecommissie; F. Dijkmeijer
F. Dijkmeijer wordt met terugwerkende kracht benoemd tot reserve lid voor de kascontrole
over seizoen 2021-2022.
Volgend jaar voeren L. en F. Dijkmeijer de kascontrole uit. Zij zijn familie, maar er is geen
sprake van belangenverstrengeling. De ALV en het bestuur hebben geen bezwaar.
Reserve lid Kascontrolecommissie F. van der Moolen
F. van der Moolen wordt benoemd als reserve lid. Tijdens de vorige kascontrole was hij lid
van de Kascontrolecommissie, maar was hij verhinderd tijdens de controle.
13. Vacatures in commissies
De voorzitter benadrukt de onderstaande vacatures en vraagt geïnteresseerden zich te melden bij
het bestuur.
a. Vacatures bestuur:
Bestuurslid Communicatie Activiteiten Vrijwilligers (CAV)
b. Vacatures commissies:
- Lid Commissie Competitie Senioren
- Voorzitter en leden Activiteitencommissie
c. Overige commissies:
Geen.

14. Huldiging
a. Tomeloze inzetbos
M. Luijbe en W. Slim ontvangen een tomeloze inzetbos onder applaus van de aanwezigen
van de vergadering. Zij hebben beachvolleybal mogelijk gemaakt in tijden van corona.
b. Jubilea
De jubilarissen van het afgelopen jaar zijn J. Bouman (40 jaar), O. Heinicke (40 jaar),
P. Hendriks (40 jaar), I. Beekhof (25 jaar) en A. de Haas (25 jaar). De aanwezigen nemen
bloemen in ontvangst.
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c. Afscheidnemers
De secretaris bedankt de volgende personen in het bijzonder: P. Hendriks voor zijn
jarenlange inzet voor de ledenadministratie, E. Moorman voor zijn grenzeloze inbreng voor
de Materiaalcommissie en M. Klein voor zijn bijdrage aan de website en in het bestuur.

15. Rondvraag en sluiting
Een aanwezige vraagt hoe iemand kan worden gemachtigd voor het stemmen tijdens de
volgende ALV. De secretaris geeft aan dat machtigingen per e-mail of op papier kunnen worden
doorgegeven. Hiervoor maakt zij ook een formulier wat kan worden gebruikt. Dit wordt
meegestuurd met de uitnodiging voor de vergadering. Het is voldoende als een lid aangeeft wie
hij of zij machtigt.
Een aanwezige vraagt of er getekend moet worden op een presentielijst. Het bestuurslid
Sportzaken geeft aan dat dit niet nodig is en de aanwezig zijn genoteerd.
Verder wordt aangegeven voor een lid dat de maatregelen omtrent douchen in de kleedkamers
onduidelijk zijn. Het bestuurslid Sportzaken geeft aan de maatregelen uit te zoeken en te delen
met de leden via e-mail. Wellicht wijzigt dit na 20 september a.s. als er verdere versoepelingen
worden aangekondigd.
De voorzitter sluit om 21:00 uur de vergadering.
Aanwezig:
J. van Bemmel, voorzitter
B. Bloothoofd, bestuurslid
Sportzaken
J. Bouman, penningmeester
E. Wiersma, secretaris
A. Bakx
M. Bannenberg
I. Beekhof
D. Bloothoofd
A. Brouwer

B. Brugman
F. Dijkmeijer

N. Molenaar-Maassen
A. Muller

L. Dijkmeijer
J. Hibbeler
I. Jongeneel-Hoogenhoud
B. Lieben
A. Loogman-Delgman
M. Luijbe
A. Lundahl

I. Poel
D. Ratterman
J. Seeder
W. Slim
C. Spanhoff
R. van Wijk
J. Zijp

J. Kooij
H. de Kruijf
I. Lijesen
D. Meijer
H. Muller
J. Monnik
F. van der Moolen

J. Schipper
A. Smit
L. Verheij
J. Veuger
R. Vrijbloed
M. Wouda
M. Zandvoort

Afwezig met bericht:
B. Bouman
K. van Gaalen
A. de Haas
F. Hameka
A. Heinicke
O. Heinicke
P. Hendriks
A. Kok
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