Algemene Ledenvergadering 20-04-2016
Aanwezig: 24 leden
Afmeldingen: 2 ereleden en 2 leden
1. Opening
Mirjam Berntsen opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte welkom.
Mededelingen:
- 2 consumpties (koffie/thee) van de vereniging, daarna voor eigen rekening.
- Korte weergave van situatie binnen het bestuur van dit seizoen.
2. Notulen van de vorige ALV
Er worden 10 minuten gebruikt om de notulen van de vorige ALV te lezen.
Gerrit stelt een vraag over het idee van kussentjes voor op de tribunes; hoe staat het hiermee? Het
plan is er nog, we hebben nog vulling nodig, dus het plan is nog niet uitgevoerd.
Verder zijn er geen opmerkingen of vragen over de notulen, waardoor ze tekstueel en inhoudelijk
worden vastgesteld.
3. Commissies
Wedstrijdzaken / Technische zaken
Dit seizoen zijn we met 3 senioren teams aan het seizoen begonnen; Dames 1, 2 en 3. Zoals bij jullie
bekend besloten een aantal heren aan het einde van vorig seizoen elders te gaan volleyballen zodat
ons herenteam ophield te bestaan. Helaas!
Ten opzichte van vorig seizoen hebben we ook een damesteam minder omdat er veel meiden zijn
gestopt i.v.m. studie en andere bezigheden.
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Dames 3 heeft dit seizoen wederom in de derde klas kunnen spelen. Hetgeen resulteert in
een huidige 10e plaats. Wanneer ze deze plaats weten te behouden kunnen ze rechtstreeks
in de 3e klasse blijven. Maar dat kan nog even spannend worden aanstaande zaterdag,
tijdens de laatste wedstrijden van dit seizoen.
Dames 2 heeft ook in de 3e klasse gespeeld en heeft daar het hele seizoen bovenin weten
mee te draaien. Zij staan momenteel op een 3e plaats. Dit zou in theorie nog een 4e plek
kunnen worden, maar dat heeft in ieder geval geen gevolgen voor volgend seizoen.
Dames 1 heeft afgelopen seizoen een zeer teleurstellend seizoen gedraaid. Vrijwel het
gehele seizoen werd het team geteisterd door vele langdurige blessures en
zwangerschappen. Dit heeft geresulteerd in 2 blakende baby´s en helaas een rechtstreekse
degradatie naar de 2e klasse. Noemenswaardig is de wedstrijd van afgelopen
maandagavond, welke werd gespeeld tegen de mede-kandidaat om de promotie/degradatiedeelname.
Ook hebben we nog een aantal recreanten binnen onze vereniging. Met verschillende
toernooien, wekelijkse trainingen en veel spelplezier is het streven om een leuke groep te
handhaven.

Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om de alle trainers en coaches van de seniorenteams,
namelijk: Menno Koeman, Geerdy Böhmer , Coen Ziekenoppasser en Sjaak Böhmer te bedanken voor
hun inzet.
Arbitrage
Ook dit jaar hebben we het weer klaar gespeeld om alle wedstrijden te voorzien van een
scheidsrechter en deze wedstrijden zonder al te grote problemen tot een goed einde te brengen.
Binnen het bestuur is de functie van scheidsrechters coördinator het hele jaar vacant geweest.
Hierdoor zijn er taken blijven liggen. Op de invulling van deze vacature komen wij later terug, maar ik
kan alvast verklappen dat we op dit vlak goed nieuws te melden hebben!
Jeugdzaken
De jeugd van Samsh'68-SCM bestond dit seizoen uit de volgende teams:
- Meisjes A1
Ze trainen 2x per week. Dit wordt gedaan door Dieuwertje Rikken en ondergetekende
(Denise IJsseldijk). Het coachen gebeurde meestal door ouders en door Roos Langenhof.
Ondanks alle inzet en enthousiasme zijn de meiden in beide seizoenshelften geëindigd op de
laatste plaats in hun poule.
- Meisjes B1
Ze trainen 2x per week. Dit wordt gedaan door Julie Ruttenberg en Richard Fierkens. Ook het
coachen kwam voor rekening van Richard.
Het team bestaat uit een aantal nieuwe volleybalsters die het team nieuwe elan hebben
gegeven.
Ze zijn de 1e helft 6e geworden en de 2e seizoenshelft 5e.
- Mix C1
Ze trainen 2x per week . Dit werd gedaan door Claudia van Kempen. Zij werd hierbij op
maandag ondersteund door dames 1 en op donderdag door Mirjam Berktas. Helaas is
Claudia in de loop van het seizoen door omstandigheden gestopt met het geven van training.
Dit is op de maandagen opgelost door dames 1 en op donderdag mag het team meetrainen
met Meisjes A.
Claudia heeft dit team ook gecoacht, dit is opgepakt door andere ouders.
Het team is in de 1e helft 5e geworden en in de 2e helft geëindigd op de 6e plaats.
- CMV
De CMV wordt op de donderdagavond getraind door Floris Bloemendal, Emiel ter Voert,
Leonie ter Voert, Peggy Kaak en Maurice Plettenberg. Ook komen er nog steeds meiden van
de A meehelpen. Met veel enthousiasme en geduld wordt er volleyballes gegeven.
Op maandagavond traint het hoogste CMV-niveau een keer extra. Deze training wordt
verzorgd door Dieuwertje. Zij zijn afgelopen seizoen klaargestoomd om volgend jaar in de
reguliere C-competitie mee te doen.
Er zijn 2 CMV-teams kampioen geworden. Hiervan zijn foto's te bekijken op onze website.
Ook op facebook komen regelmatig kiekjes voorbij.
Afgelopen seizoen hebben wij ook op zaterdagochtend CMV toernooien (niveau 1 en 2)
georganiseerd, namens de NeVoBo. Marloes Giezenaar heeft deze organisatie op zich
genomen en met groot enthousiasme tot een goed einde gebracht.
In navolging op het jeugdplan, dat in de vorige ALV is besproken, hebben er het afgelopen seizoen
een aantal ´train-de-trainer-clinics' plaatsgevonden. Deze zijn georganiseerd door oud Smash-lid
Geert Kupers, die dit samen met Menno Koeman heeft opgepakt. Een groep enthousiaste jeugd- en

seniorentrainers hebben hieraan deelgenomen om de ingezette lijn binnen de vereniging toe te
passen en voort te zetten. We hopen hier in de toekomst een vervolg aan te kunnen geven.

Het bestuur bedankt bij deze alle vrijwilligers voor hun inzet!
4. Financieel Verslag & 6. Begroting 2015
Helaas hebben we het dit seizoen voor een groot deel zonder penningmeester moeten doen.
Namens het bestuur onze excuses aan alle leden voor de last die ook jullie hiervan hebben
ondervonden, bijvoorbeeld bij het innen van de contributie.
Mirjam Berktas heeft zorg gedragen voor de dagelijkse betalingen en geeft hier een verslag van de
financiële situatie, de begroting en werkelijke uitgaven van het afgelopen seizoen, en de begroting
voor het volgende seizoen.
Het verslag wordt duidelijk bevonden door de aanwezige leden. De begroting voor 2016 wordt
vastgesteld.
Speciale dank aan Maurice Plettenberg die Mirjam heeft geholpen e.e.a. zo goed mogelijk in kaart te
brengen. Maurice heeft zijn hulp al aangeboden om de nieuwe penningmeester in te werken.
Om de vereniging ook financieel gezond te houden is het van groot belang dat er volgend seizoen
starten met een nieuwe penningmeester. Hierover meer bij de bestuursverkiezing.
5. Verslag Kascontrole Commissie
Anton Frauenfelder en Gerrit Bloemendal hebben dit jaar de kascontrole uitgevoerd. De
handtekeningen zijn gezet en de kascontrole is dus goedgekeurd. Anton en Gerrit spreken hun
waardering uit voor de manier waarop Mirjam de financiën heeft opgepakt en uitgelegd.
Volgend jaar zal de kascontrole uitgevoerd worden door Gerrit Bloemendal en Marije van den BergGeurts, bij een nog te benoemen penningmeester.
6. Contributie 2016-2017
De contributie voor het komende seizoen zal gelijk blijven aan de huidige contributie. De contributie
voor het komende seizoen is voor senioren inclusief 5 loten voor de Grote Clubactie. Jeugdleden
zullen wel loten blijven verkopen.
Korte pauze (laatste mogelijkheid voor kandidaten van bestuursfuncties om zich te melden)
7. Bestuursverkiezing
Zoals eerder gecommuniceerd vanuit het bestuur zullen er een aantal bestuursleden aan het einde
van dit seizoen stoppen met hun bestuursfunctie. We zijn blij dat een aantal mensen zich gemeld
heeft en zullen de verschillende functies & kandidaten hiervoor langsgaan, om hier met de
aanwezige leden over te kunnen stemmen.
-

-
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Voorzitter: Carlo Heuveling heeft zich gemeld als kandidaat.
Carlo wordt met applaus ontvangen, er zijn geen tegenstemmen, dus bij deze is Carlo
aangenomen als voorzitter van onze vereniging.
Secretaris: Quinty van Kouwen heeft zich gemeld als kandidaat.
Quinty wordt met applaus ontvangen, er zijn geen tegenstemmen, dus bij deze is Quinty
aangenomen als secretaris van onze vereniging.
Penningmeester: Ilona Stobbe heeft zich gemeld als kandidaat.
Ilona wordt met applaus ontvangen, er zijn geen tegenstemmen, dus bij deze is Ilona
aangenomen als penningmeester van onze vereniging.

-

Scheidsrechtercoördinator: Carlijn Ziekenoppasser zal deze functie op zich nemen.
Wedstrijdzaken: Marloes Giezenaar zal deze functie op zich nemen.
Technische zaken: Denise IJsseldijk verruilt haar functie van Jeugdzaken voor Technische
zaken.
Jeugdzaken: Peggy Kaak en Leonie ter Voert zullen deze functie samen op zich nemen.

Wij zijn blij dat er weer een voltallig bestuur zal zijn komend seizoen en wensen de nieuwe
bestuursleden heel veel succes en plezier!
Denise IJsseldijk bedankt de aftredende bestuursleden voor hun inzet en de samenwerking.
8. Rondvraag
Betsy Hakfoort:
- Blij met de uitkomst, goede vergadering.
Jan van Paassen:
- Fijn om als medeoprichter van deze vereniging aanwezig te zijn en te horen dat er positieve
ontwikkelingen gaande zijn. Wanneer zijn gezondheid het toelaat hoopt hij toch echt over 2
jaar het jubileum mee te maken.
- Opmerking over de financiële situatie; geen twijfel over correctheid van de bestuursleden;
optie om iemand die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt te vragen om
ondersteuning van praktische zaken, zodat de tijdsinvestering voor de jongere garde
meevalt.
Anton Frauenfelder:
- Blij dat er weer een voltallig bestuur is. Anton zal zijn steentje bij blijven dragen met diverse
acties.
Carlijn Ziekenoppasser:
- Wanneer komt het nieuwe bestuur voor het eerst bij elkaar? Voorstel is om na afloop van de
vergadering een datum te plannen.
Carlo Heuveling:
- Opmerking over de lage opkomst van ouders van jeugdleden; belang en bekendheid is
misschien onvoldoende duidelijk, mogelijk meer onder de aandacht brengen. Een schone
taak voor het nieuwe bestuur.
Gerrit Bloemendal:
- Wenst het nieuwe bestuur veel succes!
Floris Bloemendal:
- 10-11-12 juni is weer het Jeugdkamp! Meer informatie volgt, voorbereidingen zijn in volle
gang.
Quinty van Kouwen:
- Mini van de week; zal zij komend seizoen oppakken, samen met de tribune informatie bij
thuiswedstrijden.
9. Sluiting door de voorzitter
Mirjam Berntsen bedankt de aanwezige leden voor hun inbreng en bijdrage in de vergadering. Wenst
ook het nieuwe bestuur heel veel succes! De vergadering wordt om 21.15 gesloten.

