
 

 

 
 

 Notulen CONCEPT in bewerking 

  
Onderwerp Algemene ledenvergadering VC Avance 

  
     
 Datum 15 oktober 2021   
 Notulist Ruben Bakker   
 Telefoonnummer 0485-517699   
     
 Aanwezig Zie Presentielijst. 22 personen 
 Gemeld afwezig Monique Arts, Nick Honddijk, Frans de Jong, Peter Rongen, Sanne van der 

Straaten, Wiljan Laarakkers, Dion Gerrits, Anne en Marian Jakobs, Maril Nabuurs, 

Femke Ronnes, Annemarie van Os, Colette Ermers, Rian Laarakkers, Henny 

Ebben, Ludo Peters, Petri Jacobs-Hendriks, Lucy Gayet 
 

    
 1. Opening  

Marco zit de vergadering voor.  

 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld zoals voorgesteld, met 1 wijziging dat het verslag van de 

kascontrolecommissie eerder wordt behandeld aangezien Marcel eerder moet vertrekken. 

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

Mededelingen: 

- Plastic flesjes container, in het café komt binnenkort een container te staan waar de plastic 

flesjes in gegooid kunnen worden. Het statiegeld wat op deze flesjes zit, wordt gebruikt voor 

bijvoorbeeld het realiseren van een beachveld of andere activiteiten. 

- Coronamaatregelen in de sporthal. Iedereen die plaatsneemt aan een tafel (met een 

drankje) moet gecontroleerd worden. Dit zal komende tijd strenger gecontroleerd worden. 

- De activiteiten lijsten worden aan het einde van deze vergadering uitgereikt aan de teams. 

Het is de bedoeling dat deze voor 30 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. 

- De Grote clubactie is weer van start gegaan en we hopen weer op een grote verkoop, dus 

meer opbrengsten voor onze club. 

- Plus actie loopt nog, hier hebben we inmiddels al 500 punten verzameld, het is nog even 

onduidelijk welk geldbedrag hier tegenover staat 

- Rabo clubkasactie, er kan weer, door mensen die lid zijn van de Rabobank, gestemd 

worden op Avance. Dit levert altijd een mooie bijdrage op voor de club. 

- Nieuwe inwoners dag in Sambeek: Avance was daar ook vertegenwoordigd om de 

vereniging te promoten. Er zijn ongeveer 30 mensen geweest waar ook een aantal mogelijk 

geïnteresseerden bij waren (voor wellicht de recreanten) 

- Wervingsactie in Boxmeer (flyers worden binnenkort verspreid). Vanaf 6 november wordt 

er in de gymzaal van het Metameer een training verzorgd door Maril. Met deze uitbreiding naar 

Boxmeer hopen we meer kinderen enthousiast te maken voor het volleyballen. Daarnaast zullen 

we op de basisscholen in de gemeente Boxmeer gymlessen gaan overnemen om ook zo kinderen 

enthousiast te maken voor het volleyballen. 

- Oproep teamfoto. Op de nieuwe website ontbreekt van een aantal teams nog een 

teamfoto. Graag een leuke foto sturen secretariaat@vcavance.nl  

mailto:secretariaat@vcavance.nl
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 4. Notulen ALV 2020 

De notulen ( 18 september 2020 ) worden door de aanwezigen goedgekeurd. 

 
 5. Benoeming stembureau 

Het stembureau wordt verzorgd door Anke Bakker en Rik Roosen 

 
 6. Bestuursverkiezing 

Er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld voor een rol in het bestuur.  

 

Aftredend en herkiesbaar:  

Marco Franzen: penningmeester 

Irene Gerrits: bestuurslid 

Ruben Bakker: voorzitter 

 

De vergadering gaat, middels schriftelijk stemmen, akkoord met benoeming van Marco, Irene en  

Ruben. 
  
 7. Jaarrekening seizoen 2020-2021, verslag kascontrolecommissie en Begroting 

seizoen 2021-2022 

Marco neemt met ons de jaarrekening door, de belangrijkste punten: 
Seizoen is redelijk snel na de start weer gestopt. Daarna zijn we in het voorjaar weer begonnen 
met buitentrainingen en later weer in de zaal. Toen eenmaal duidelijk was wat de 

inkomsten/uitgaven waren hebben we de contributie vast kunnen stellen en hebben daarop een 
korting van 75% kunnen geven. Samen met andere inkomsten hebben we toch een goed resultaat 
gehad. Een aantal belangrijke punten: 

● Een groot bedrag (3100 euro) van lvcnet gekregen voor de inspanning van bij het 

promoten van glasvezel; 

● Balans ziet er wat anders uit omdat de contributie later is geïnd dan gebruikelijk; 

● De post inkomsten uit activiteiten is een stuk lager geworden (van 12.000 naar 4000 euro). 
Dit komt voornamelijk doordat de metworst niet doorging. Eieractie, grote clubactie en oud papier 

zijn daarnaast de voornaamste inkomsten; 

● Sponsorinkomsten lopen terug, we denken dat we ons meer moeten richten op meerdere 
kleine sponsors; 

● Trainers kosten zijn vrijwel gelijk gebleven; 

● Zaalhuur is een stuk minder, omdat we minder gehuurd hebben en ook een deel 

gecrediteerd hebben gekregen; 

● Kosten van de Nevobo zijn niet heel veel lager geworden; 

● Shirts waren een grote kostenpost; 
 

Begroting 
We gaan er vanuit dat de metworst weer doorgaat. Iets minder jeugdleden verder begroting 
vergelijkbaar met afgelopen jaar. We hebben weer op 0 begroot. 
Er komt nog een vraag over de stijgende gasprijzen. Deze zijn voor rekening van de Stichting 
Beheer Warandahal, maar deze heeft gelukkig de energierekening voor langere tijd vastgezet. 

 

Kascontrole 

De kascontrole is uitgevoerd door Marcel Laarakkers en Ludo Peters, Marcel doet hiervan verslag 

en de boeken zagen er goed en verzorgd uit. De commissie steunt het voorstel om een reserve te 

houden van ongeveer eenmaal de jaarinkomen. Kascontrolecommissie adviseert de vergadering 

decharge te verlenen aan het financiële beleid. Marcel en Ludo bedankt. 
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Benoeming kascontrolecommissie 2022 

Voor volgend kascontrole hebben we deze 3 leden bereid gevonden 

Vera Abels, Loes Suijkerbuijk en Nadine vd Ligt. 

 

Het bestuur stelt voor 3 maanden contributie te innen als er later dan 1 augustus wordt afgemeld. 

Dit om te voorkomen dat mensen op het laatste moment afmelden en daarmee de teamindeling op 

zijn kop zetten. Iets wat afgelopen seizoen, met name bij de TC voor de nodige kopzorgen en extra 

werk heeft gezorgd. 

De vergadering stemt middels handopsteking unaniem in met dit voorstel. 

⇨ Vermelden in de nieuwsbrief en op de website. 
 

 8. Technische commissie 

Beste leden van Avance,  

 

Helaas kunnen we vanavond als TC niet aanwezig zijn maar willen jullie via dit verslag informeren.  

 

Het was voor de TC een lastige en lange voorbereiding waarin er steeds nieuwe situaties 

ontstonden. Omdat het in de corona tijd niet mogelijk was om bij alle teams langs te gaan, hebben 

we dit jaar een digitale enquête gehouden. Daaruit leek het in eerste instantie dat we de bestaande 

teams redelijk in tact konden houden. Maar gaandeweg verdere invulling bleken er toch veel 

spelers te twijfelen en ook diverse leden zijn gestopt.  

 

We hebben daardoor steeds weer opnieuw naar mogelijkheden moeten zoeken, waarbij iedereen 

op zijn/haar niveau met plezier kan volleyballen. We liepen in sommige situaties ook tegen het feit 

aan dat we niet iedereen meer konden bieden wat hij/zij zou willen en kunnen. Daarom waren we 

dit jaar ook vrij laat met het definitief presenteren van de nieuwe teamindeling.  

 

We zijn echter nog steeds een bloeiende vereniging met een mooie opbouw in niveau. We zien wel 

dat er bij de jeugd niet zoveel nieuwe leden zijn, daarom zijn we erg blij dat de wervingscommissie 

het initiatief heeft genomen en een trainingsaanbod in Boxmeer gaat aanbieden om leden te 

werven.  

 

We hebben alle teams kunnen voorzien van trainers en coaches. Het zit in de planning om 

binnenkort een bijeenkomst te organiseren voor deze groep, waardoor men elkaar beter leert 

kennen en waar de volleybalkennis gedeeld kan worden. De trainers en coaches zijn enthousiast. 

Daarom was het voor ons ook mogelijk om in te schrijven voor het NOJK (voorheen Open Club) 

voor jeugdteams, de eerste ronde zal 8 Januari zijn.  

 

Heren 1, Dames 1, Dames 2 en de B1 gaan deelnemen aan het bekertoernooi, ook hier zijn 

enthousiaste trainers en begeleiders actief.  

 

Het is fijn dat we de competitie hebben kunnen starten, zodat het volleybal weer aantrekkelijker is 

voor de leden, uiteindelijk traint men toch om wedstrijden te kunnen spelen en winnen! Hopelijk 

kunnen we het seizoen ook afmaken en kunnen we weer verder groeien en bouwen aan onze 

vereniging.  

 

We zullen als TC regelmatig contact hebben met de trainers/coaches en of de teams om de 

ontwikkelingen in de gaten te houden.  

Mochten er vragen zijn dan kan dit altijd via het mailadres: TC@VCAvance.nl of men kan ook altijd 

iemand van de TC persoonlijk benaderen.  

We zullen altijd kijken naar mogelijkheden en oplossingen zodat iedereen kan genieten van het 

volleybalspel.  

mailto:TC@VCAvance.nl
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 9. Jeugdcommissie 

In een vreemd coronajaar toch geprobeerd activiteiten te organiseren zoals moddervolleybal en 

minitoernooien. Er zijn bootcamps opgestart toen er weer gesport mocht worden. 

Online paasbingo georganiseerd wat ondanks de technische moeilijkheden toch erg leuk was. 

Openingsspel is dit jaar overgeslagen, teams waren sowieso blij om weer te kunnen volleyballen. 

We zijn aan het inventariseren om een aquavolleybal toernooi te organiseren. Afgelopen zondag is 

weer het eerste minitoernooi georganiseerd. Komend jaar gaan we kijken wat er kan en waar er 

behoefte aan is. Om die reden is er nog geen jaaragenda rondgestuurd. 

 
 10. Scheidsrechters 

Verschillende beginnende scheidsrechter opgeleid die daarna ook door Vera en Gera begeleid 

worden. Er is wel nog steeds behoefte om meer mensen V4  (tm 1ste klasse) op te leiden zodat zij 

ook een hoger niveau kunnen fluiten. Voor D1 is er een externe scheidsrechter ingehuurd. 

Vanwege hygiëne (en natuurlijk Corona) stellen we voor iedere scheidsrechter een fluitje te 

leveren. 

 

Hoe bevalt de zaterdag zonder zaalwacht? Eigenlijk gaat dit best goed. De laatste teams moeten 

zorgen dat de iPad netjes opgeborgen worden. Ontvangen van de scheidsrechter gebeurt door 

dames 1. 

 

11. Sponsorcommissie/PR 

Ludo heeft aangeven te willen stoppen met zijn administratieve taken binnen de sponsorcommissie 

gezien het feit dat hij naar Apeldoorn gaat verhuizen. Vanuit het bestuur bedanken we Ludo voor 

zijn inzet. Inmiddels zijn we gelukkig een stap verder in het vormen van een nieuwe 

sponsorcommissie. Gijs Teunissen, Boyd Gerrits en Bart Ermers hebben aangeven de taken van 

Ludo over te willen nemen maar ook nieuw leven in deze commissie te willen blazen. Hier zijn we 

als bestuur natuurlijk enorm blij mee. Wel zouden we graag zien dat hier nog iemand vanuit de 

dames lijn bij aansluit; Bijvoorbeeld iemand van dames 1 die afgelopen periode hebben laten zien 

hoe verschillende kleinere sponsors ook een aardig bedrag bij elkaar kunnen brengen (5 

bitterballen is ook een kroket). 

 
 12. Henk Vogelzangs trofee  

Zoals jullie wellicht weten wordt er ieder jaar een prijs overhandigd aan een persoon of groep 

personen die zich heeft ingezet voor de vereniging. Afgelopen jaar was dat de technische 

commissie die ieder jaar zich opnieuw inzet voor de teamindelingen, trainers en coaches. Een 

enorm moeilijke taak die door menigeen onderschat wordt. Eigenlijk zouden zij dus ieder jaar deze 

trofee kunnen verdienen. Maar deze keer is de prijs niet voor een groep personen maar voor een 

individu. Zoals jullie weten is er een mannelijke trofee en een vrouwelijke, dit jaar wordt de 

mannelijke trofee uitgereikt. 

Iemand die misschien niet zo zichtbaar is als bijvoorbeeld de TC, maar wel achter schermen 

bergen werk heeft verzet. Bij een oproep voor klusjes reageert hij meestal als eerste. Het is dan 

ook wel handig dat er korte lijntjes zijn met heren 1. We zien namelijk regelmatig personen in dit 

team zich inzetten voor de vereniging. Gelukkig is deze persoon vandaag ook aanwezig en heeft 

hij de moeite genomen om weer vanaf regio Gennep naar Sambeek af te reizen. Vandaag willen 

we graag Sander in het zonnetje zetten. Afgelopen periode heeft hij menig uur gestoken in de 

website en wordt hij nog steeds dagelijks beter gemaakt. Ook heeft hij prachtige flyers ontworpen 

voor de wervingsactie in Boxmeer en is uiteraard ook een drijvende kracht binnen het team van 

heren 1. Om die reden vinden wij dat Sander de trofee meer dan verdiend heeft. 
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 13. Wat verder ter tafel komt   / Rondvraag 

 

Luuk: Materialenkast is er nog niet. Het materialenhok wordt uitgebreid doordat metameer daar 

steeds meer spullen inzet, dan is er ook ruimte voor een materialenkast. 

Luuk: kunnen de gordijnen gerepareerd worden? Dit is een punt voor de SBW en is in behandeling. 

Hoe vaak wordt de vloer schoongemaakt? De school zit vaak voor de training waardoor er veel stof 

op de vloer ligt. Dit komt ook doordat de zaalbezetting is toegenomen. Met een veger in het 

materialenhok kan de ergste rommel worden opgeruimd. 

Hans: kan er op het Urlingveldje een beachveld komen? We zijn hierover wel in gesprek met de 

gemeente (achter de hal, of misschien bij het voetbalveld) 

 

14. 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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