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CONCEPT in bewerking

Algemene ledenvergadering VC Avance

Datum
Telefoonnummer

18 september 2020
Vera Hendriks
0485-576848

Aanwezig

Zie Presentielijst: 26 personen

Gemeld afwezig

Ger van Heugten, Mark en Esther vd Hoogen, Erik Ronnes, Femke Ronnes, Dirk Lucassen,
Meike en Silvia Janssen,, Marcel Laarakkers Cor Deenen, Miranda Albers, Vera Abels, Mila
Jordans, Julia Laarakkers, Esther Goossens, Melissa Fransen, Nadine van de Ligt, Pieter
Ewouds, Maril Nabuurs, Lucy Gayet, Peter Rongen, Annemarie van Os, Colette Ermers,
Bas Römkens, Rian Laarakkers, Ruben Bakker, Isa Pullens, Boyd Gerrits, Anne

Notulist

Hermans, Sjoerd Gerrits, Marijn vd Hoogen, Chiel vd Broek, Daphne Jeukens,
Marcel Laarakkers
1.
Opening
Ruben afwezig in afwachting van de uitslag van zijn Corona test
Marco zit de vergadering voor. Consumptie voor ieder na de vergadering.
2.
Vaststellen agenda
Extra punt 10a: Scheidsrechters zaken
Hierbij wordt de agenda door de aanwezige leden vastgesteld.
3.
Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken.
Mededelingen:
De nieuwe shirts (Met Laarakkers als sponsor voor de dames lijn) zijn binnen en inmiddels
uitgedeeld bij de teams. Monique Arts wordt hartelijk bedankt voor haar inzet.
Sander Theunissen is actief met het samenstellen van een nieuwe website; hopelijk kan
deze binnenkort de lucht in.
De activiteiten lijsten worden einde deze vergadering uitgereikt aan de teams. Het is de
bedoeling dat deze voor 10 oktober ingeleverd worden in het postvakje van het bestuur. Hoewel
het erg onzeker is of de metworst doorgaat, hebben we hier toch mensen voor ingedeeld. Indien
de carnaval niet doorgaat worden deze mensen doorgeschoven naar de eieractie op
paaszaterdag.
Spelerskaarten zijn reeds uitgereikt aan de coaches/trainer op 12 september j.l.
Een grote groep (30 personen) scheidsrechters zijn opgeleid door Vera en Gera zodat zij
ook hun eerste wedstrijden kunnen gaan fluiten. Zij zullen hierin ook bij de eerste wedstrijden
worden begeleid. We zijn ook erg blij met het vernieuwde scheidsrechtersbeleid waarbij iedereen
moet fluiten waardoor dit maximaal verdeeld kan worden en iedereen maar een paar keer per
seizoen hoeft te fluiten.
Zaalwacht: Er is dit jaar geen zaalwacht meer en dat betekent dat de eerste teams het veld
dus zelf moeten opbouwen. Zorg dus dat je op tijd bent ! De laatst spelende teams ruimen de
velden etc weer op.
Beachvolleybal is dit jaar niet doorgegaan vanwege Corona.
Rabo clubkasactie, vanaf 05 oktober 2020 kan er, door mensen die lid zijn van de
Rabobank, gestemd worden op Avance. Dit levert altijd een mooie bijdrage op welke we willen
gaan inzetten voor de nieuwe shirts van oa de jeugd.
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Nieuwe inwoners dag in Sambeek: Avance was daar ook vertegenwoordigd om de
vereniging te promoten. Er waren ongeveer 40 mensen geweest waar ook een aantal mogelijk
geïnteresseerden bij waren (voor wellicht de recreanten)
De Grote clubactie start dit weekend en we hopen weer op een grote verkoop, dus meer
opbrengsten voor onze club.
Morgen gaat het nieuwe seizoen weer van start. Op de website is een protocol te vinden
over de looproutes en het gebruik van de kleedruimtes. Houd je hier aan zodat we met zijn allen zo
veilig mogelijk kunnen blijven sporten. Er is erg weinig ruimte voor toeschouwers (8 personen per
team) dus inventariseer van te voren wie er kan komen. Mocht je tips of suggesties hebben, laat
iemand van het bestuur dit dan weten.
4.
Notulen ALV 2019
De notulen (van 20-09-2019 en 17-01-2020) worden door de aanwezigen goedgekeurd.
5.
Benoeming stembureau
Het stembureau wordt verzorgd door Harry Roosen en Jos Hendriks
6.
Bestuursverkiezing
Er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld voor een rol in het bestuur. Wel heeft Peter
Rongen aangegeven mogelijk iets in het bestuur of commissie te willen gaan doen. We hebben
afgesproken dat hij een aantal vergaderingen bijwoont om zo te bepalen welke rol hij wil gaan
vervullen.
Aftredend en herkiesbaar: Vera Hendriks
De vergadering gaat, middels schriftelijk stemmen, akkoord met benoeming van Vera.
7.
Jaarrekening seizoen 2019-2020, verslag kascontrolecommissie en Begroting
seizoen 2020-2021
Marco neemt met ons de jaarrekening door, de belangrijkste punten:
door corona is seizoen vervroegd afgesloten, daardoor zijn er minder huur- en
trainerskosten en is er een groot positief resultaat
verwachting voor nieuwe seizoen is dat belangrijke acties zoals metworst en eieractie niet
door zullen gaan. hierdoor voorzichtig met uitgaven
vandaar contributie met 8% verhogen, 3% regulier en 5% extra. Volgend jaar bezien of de
5% kan worden teruggegeven
Kascontrole
De kascontrole zou worden uitgevoerd door Marcel Jeurissen, Vera Verpoort en Marcel
Laarakkers; omdat de eerste twee genoemde geen lid meer zijn van Avance is de controle
uitgevoerd door Marcel Laarakkers en de reserve Ludo Peters.
Benoeming kascontrolecommissie 2021
eveneens Marcel en Ludo
8.
Technische commissie
Verslag Technische Commissie Avance
De technische commissie bestaat uit:
●
Annemarie van Os
●
Femke Ronnes
●
Rian Laarakkers
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●
Colette Ermers
●
Bas Römkens
Iedereen is contactpersoon voor diverse teams, dit is terug te vinden op de website van Avance.
Als TC hebben wij een jaarplanning, die we ook dit jaar weer gevolgd hebben.
In februari starten we met gesprekken met de teams, hierin doen we altijd een evaluatie van het
afgelopen seizoen en iedereen vult een formulier in met persoonlijke wensen voor het nieuwe
seizoen. In Maart organiseren we een inloopochtend met trainers en coaches betreffende info
spelers en wensen coaches en trainers nieuwe seizoen.
Aan de hand van de verzamelde info gaan we de nieuwe concept teamindeling maken die we in
april gereed hebben.
Wanneer de teamindelingen in grote lijnen duidelijk zijn gaan we trainers benaderen. Dit jaar heeft
dit de nodige inspanningen gekost, omdat het in eerste instantie leek alsof er te weinig speelsters
waren voor een Dames 1, uiteindelijk zijn we blij met zo’n grote aanvulling en met de toezegging
van Ger van Heugten. Ook zijn we blij met de komst van een 2e herenteam, na veel overleggen
hebben we een samenwerking kunnen vinden met ons bestaande herenteam en het
combinatieteam van Sambeek en Havoc.
We hebben alle teams kunnen voorzien van een trainer. Echter heeft de trainer van de Dames
recreanten teams te kennen gegeven dat hij het op dit moment niet verantwoord vind om training te
geven ivm zijn persoonlijke situatie, we zijn nog op zoek naar vervanging (mogelijk dus tijdelijk).
Mochten jullie iemand weten die hier interesse in heeft horen wij dit graag.
Vorig jaar hebben we 2 stagiaires bij onze club gehad van ROC Nijmegen. Dit jaar zullen we 4
stagiaires gaan begeleiden. Julien, Anne, Eefje en Timo. Deze lopen veelal stage bij onze
jeugdteams en mini’s.
Deze zullen gaan assisteren bij diverse trainingen en helpen en organiseren van activiteiten.
In ons concept hadden we een indeling van:
6 Dames teams
2 Herenteams
2 B Teams
2 C Teams
Mini groep (niveau 2,3,4 en 5)
Mix Recreanten
Heren Recreanten
2 Dames Recreanten
Helaas zijn er op het laatste moment afmeldingen gekomen voor het Dames 6 team, waardoor we
op dit moment de competitie starten met 5 Dames teams.
Ons streven is altijd om direct na de laatste competitie wedstrijd te starten in de nieuwe
samenstellingen. Helaas was het dit jaar door de corona omstandigheden niet mogelijk.
We zijn blij dat er diverse teams buiten hebben kunnen trainen, met dank aan de goede organisatie
van met name Maril Nabuurs. Net voor de vakantie was het toegestaan om een paar trainingen
binnen te trainen, voor enkele teams zijn deze trainingen geregeld om met name wat nader kennis
met elkaar te maken.
Na de vakantie hebben we zoveel mogelijk coaches benaderd, alle teams zijn nu voorzien van een
coach waar we erg blij mee zijn. Zo hebben we zaterdag 12 September een trainer/coach
bijeenkomst gehad, waarin we elkaar beter konden leren kennen en waar de nodige uitleg is
geweest voor de start van de competitie.
Ieder jaar proberen we nog 1 of meerdere bijeenkomsten te regelen in de vorm van een soort clinic
voor trainers en coaches.
Als TC staan we altijd open voor nieuwe ideeën en aanvullingen. Mocht je interesse hebben om
aan te willen sluiten bij onze TC dan is dit altijd mogelijk. We zouden graag de invalshoek van bv
ouders, spelers en/of speelsters in onze TC willen zien.
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Wij denken dat er een goede basis staat die we alleen maar uit kunnen bouwen om een gezonde
en actieve vereniging te zijn en te blijven.
Wij wensen iedereen veel volleybal plezier en veel succes in de competitie en diverse teams ook in
de bekercompetitie.
TC Avance
9.
Jeugdcommissie
Volgens Rik niets noemenswaardigs, maar ik vind het toch wel mooi te benoemen wie er in de
jeugdcommissie zit ( Maril, Rik, Hennie en Kim ) en wat ze toch weer hebben kunnen organiseren
(buitenvolleybal, moddervolleybal)
10.
Sponsorcommissie/PR
Middels tal van initiatieven is dames 1 er in geslaagd om verschillende sponsors te vinden voor op
de inspeelshirts. Wellicht dat Irene dit (samen met Anne?) kan toelichten en als voorbeeld kan
dienen voor andere teams.
Antonia stopt met haar taken in de sponsorcommissie., deze worden overgenomen door Ludo
Peters.
11.
Henk Vogelzangs trofee
Technische Commissie, Annemarie, Femke, Colette, Rian en Bas. Zij zijn allen niet aanwezig,
bloemetje met beeldjes worden morgen bij hen thuisbezorgd.
12.
Wat verder ter tafel komt / Rondvraag
Geen aanvullende vragen.
13.
Sluiting
De interim voorzitter Marco bedankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en bijdrage.
De vergadering sluit om 21.15 uur
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1.

Bijlage 1. Achtergrond Henk Vogelzangs trofee
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2.

Bijlage 2. Presentielijst
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