
 

 

 
 

 Notulen CONCEPT in bewerking 

  
Onderwerp Algemene ledenvergadering VC Avance 

  
     
 Datum 23 september 2022   
 Notulist Ruben Bakker   
 Telefoonnummer 0485-517699   
     
 Aanwezig Zie Presentielijst. xx personen 
 Gemeld afwezig Monique Arts, Meike Michels, Anne Willems, Milou Frijns, Aniek van den Hoogen, 

Lieke Laarakkers, Hugo Saedt, Anne Jakobs, Susan en Rosalie Laarakkers, Petri 

Jacobs-Hendriks, Elles Bardoel-Donkers, Cor Deenen, Inge Thielen, Iris 

Holtmeulen, Manon van Bergen, Fleur Hendriks, Vera Abels, Kate Theunissen, 

Rik Roosen, Maril Nabuurs, Lian vd Heuvel, Jan Janssen 
    
 1. Opening  

We openen de vergadering om 20.00 

 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld zoals voorgesteld. 

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

Mededelingen: 

Vanuit wedstrijdsecretariaat: 

- Shirts zijn allemaal weer uitgedeeld. De nieuwe leden betalen 15 euro "leengeld". 

Wanneer de shirts vervangen worden, mag je je eigen shirt houden. Iedereen behoudt zijn 

eigen nummer. Indien iets niet meer past en er is in die maat nog op voorraad, vraag het 

dan even. Zo niet, moet je zelf je shirt betalen (er is nog best wat voorraad). Wanneer een 

lid stopt, dient het shirt ingeleverd te worden bij Monique. Zij heeft een hele lijst met namen 

en nummers. Voor D1 staan ook de broekjes, tassen en pakken erop (gesponsord).  

- DWF draait op een nieuwe manier. Vanuit de bond gehoord dat na een periode van goed 

testen, er toch dingen misgaan, ze snappen zelf ook niet hoe en wat. Dit wordt nu 

uitgezocht. Als het goed is, staan alle namen en nummers erin per team.  

- Enkele speelsters/spelers zijn lager ingeschreven dan het werkelijke team. De TC en 

bestuur weet wie dit zijn. Wanneer je mensen uit nood van een ander team moet lenen, 

vraag dan even na wie je mee mag nemen. Team lager dan je eigen team en jonger dan 

18 jaar, mag je altijd meenemen.  

- Wedstrijdwijzigingen kunnen niet meer. Alleen in uiterste nood! Dit is hopelijk bekend. Voor 

indeling 2e helft (3e klasse en lager) wil ik voor 1-1 weten of er data zijn dat een team niet 

kan spelen. Wanneer een andere vereniging een verzoek heeft om te wijzigen zal ik 

contact opnemen met iemand binnen het team. Wellicht fijn om een lijst met coaches te 

hebben (of een coach appgroep).  

Vanuit secretariaat 

• Plastic flesjes container, in het café staat al even een container waar 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. Afgelopen jaar 
hebben we hiermee 157 euro opgehaald. Een mooie aanvulling op de inkomsten. 

• De Grote clubactie is weer van start gegaan en we hopen weer op een goede opbrengst, 

dus meer opbrengsten voor onze club. 
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• Rabo clubkasactie, er kan weer, door mensen die lid zijn van de Rabobank, gestemd 

worden op Avance. Dit kan tot en met 27 september. Ook dit levert altijd een mooie 

bijdrage op voor de club. 

• Met de Sambeekse Kermis  is er weer een beachvolleybal toernooi georganiseerd. 

Vanwege de grote belangstelling hebben we in de laatste week toch nog 4 extra teams 

een plekje kunnen geven door een extra veld te realiseren. Met 4 velden en 19 teams was 

dit een bijzonder geslaagde dag waarmee we ook weer hebben kunnen werken aan een 

stukje naamsbekendheid.  

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

vereniging te promoten. Er zijn ongeveer 20 mensen geweest waar ook een aantal 

mogelijk geïnteresseerden bij waren (voor wellicht de recreanten) 

• Wervingsactie in Boxmeer. Agelopen jaar zijn we met een grote wervingsactie begonnen 

met onder meer het verspreiden van flyers en het verzorgen van gymlessen op 

basisscholen. Dit lijkt zijn vruchten af te werpen want op zaterdag hebben we daar nu een 

groep van 18 startende minileden. Ook vanuit sjors sportief komen er nu verschillende 

aanvragen om een aantal proeftrainingen te komen doen. We zijn bijzonder blij met deze 

nieuwe aanwas en bedanken met Name Harrie en Peter voor het nemen van dit initiatief 

en de organisatie. 

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

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

 
 4. Notulen ALV 2021 

De notulen ( 15 oktober 2021 ) worden door de aanwezigen goedgekeurd. 

 
 5. Benoeming stembureau 

Het stembureau wordt verzorgd door Anke Bakker en Linda de Haas 

 
 6. Bestuursverkiezing 

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

 

Aftredend en herkiesbaar:  

Vera Hendriks: bestuurslid 

 

De vergadering gaat, middels schriftelijk stemmen, akkoord met benoeming van Vera Hendriks 

voor periode van 2 jaar.  

Zoals ook aangekondigd in de agenda hebben zowel Marco (penningmeester) en Ruben 

(voorzitter/secretaris) aangegeven na deze periode te willen stoppen in het bestuur. Er hebben zich 

nog geen kandidaten gemeld voor deze posten. Zie ook punt 11 over hoe-nu-verder. 
  

mailto:secretariaat@vcavance.nl
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 7. Jaarrekening seizoen 2020-2021, verslag kascontrolecommissie en Begroting 

seizoen 2021-2022 

Marco neemt met ons de jaarrekening door, de belangrijkste punten: 

• Ondank wat kleine strubbelingen rondom Corona toch een goed jaar gedraaid 

• Gelukkig is toch de metworst nog door gegaan waarmee we 6800 euro hebben 

verdiend 
• Ook was de opbrengst van het oud papier hoger dan vorige seizoen met name 

vanwege de hogere prijzen voor het oud-papier. 

• We sluiten het jaar af met een positief resultaat van 8752 euro 
 
Begroting 
De gemeentelijke subsidies worden mogelijk afgeschaft aangezien het de vraag is of subsidies die 
bestonden in de gemeente Boxmeer ook van toepassing zijn in de gemeente Land van Cuijk. 

Daarnaast lopen de baropbrengsten terug waardoor mogelijk de sponsoring vanuit de SBW 
mogelijk ook minder wordt. 
Komend jaar hebben we een jubileumfeest waar we budget voor willen reserveren. 
Contributie wordt jaarlijks met 3% geïndexeerd. We besluiten in de vergadering de contributie niet 
te verlagen en de positieve opbrengst te reserveren. De begroting is verder voorzichtig en 

vergelijkbaar met voorgaand jaar opgesteld. 

 

Kascontrole 

De kascontrole is uitgevoerd door Vera Abels en Anke Bakker, Anke doet hiervan verslag. De 

boeken zagen er goed en verzorgd uit. Kascontrolecommissie adviseert de vergadering decharge 

te verlenen aan het financiële beleid, welke door de vergadering wordt verleend. 

 

Benoeming kascontrolecommissie 2023 

Voor volgend  jaar kascontrole stellen we voor deze 3 leden de kascontrole te laten uitvoeren. Vera 

Abels, Loes Suijkerbuijk en Nadine vd Ligt. 

Dit zijn dezelfde personen als afgelopen jaar, maar deze hebben deels niet kunnen doen uitvoeren 

vanwege omstandigheden. 

 
 8. Technische commissie 

Annemarie doet namens de technisch commissie het woord. 

Lastig seizoen gehad doordat een groot deel van de leden van technische commissie is gestopt 

waardoor deze commissie van 5 naar 2 personen is gegaan. Door de 2 overgebleven leden moest 

er dan ook erg veel werk verzet worden. Maar ook dit jaar is het weer gelukt de puzzel op te lossen. 

Er zijn ten opzichte van vorig jaar iets grotere teams waarmee de bezetting in de training beter is en 

er minder bij elkaar ingevallen hoeft te worden. Bijna alle teams hebben nu een trainer, behalve op 

de woensdag moet er nog een gat gevuld worden. 

 

De mini’s worden nu vooral door Maril getraind en gecoördineerd. Soms is het wel lastig voor 

nieuwe leden om in te stappen; Zonder volleybalervaring is lastig beginnen zeker bij de wat oudere 

leden. Belangrijkste is om onze leden een fijne omgeving te bieden waar plezier voorop staat. 

 

De huidige technische commissie wil haar taken graag overdragen naar nieuwe leden. Een 

mogelijke oplossing zou kunnen zijn om bijvoorbeeld de trainers zitting te laten nemen in de 

technische commissie. Dit is een algemeen zorgpunt wat we onder ook verder bespreken. 
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 9. Jeugdcommissie 

Vanuit de jeugdcommissie kon helaas niemand aanwezig zijn. De belangrijkste punten zijn 

aangeleverd en zijn in de vergadering besproken: 

Terugblik 

We hebben wederom de gebruikelijke succesnummers gehad. Pietengym, Paasbingo, 

beachvolleyballen in Veghel, Carnavalstraining, wervingstrainingen op basisscholen en natuurlijk 

het organiseren van de regionale minitoernooien. Ook de grote clubactie was weer een succes met 

een opbrengst van meer dan 1300 euro. 

Helaas ging afgelopen seizoen het kamp niet door. Dit hebben wij enorm gemist. Uit navraag bij de 

kinderen bleek het gekozen weekend gewoon niet goed uit te komen. Ook hoorden we terug dat de 

oudere kinderen het niet leuk vonden om met de jongere leden op kamp te gaan. Ondanks dat dit 

een jaar eerder wel als positief werd ervaren. We zullen hier uiteraard lering uit trekken en ons 

aanbod gaan aanpassen. Al met al mogen we toch wel spreken over een geslaagd seizoen. 

 

Toekomst 

Afgelopen seizoen zijn Inge en Loes toegetreden tot de jeugdcommissie. Helaas is Loes omwille 

van gezondheidsredenen nog niet volledig inzetbaar. We zijn daarom nog altijd op zoek naar 

aanvulling voor de jeugdcommissie. Vooral voor hand en spandiensten tijdens activiteiten hebben 

wij altijd nog hulp nodig. We zijn van plan om hier ouders voor te vragen. Zeker nu we in Boxmeer 

morgen al 18 (nieuwe) mini’s mogen verwelkomen. De wervingslessen die op de basisscholen 

worden gegeven blijken effect te hebben. 

 
 10. Sponsorcommissie/PR 

Boyd neemt het woord namens de sponsorcommissie. Afgelopen jaren is alleen het noodzakelijke 

onderhoud gedaan. Dat heeft de sponsorcommissie nu overgenomen zodat de administratie weer 

up-to-date is. Er is een nieuwe sponsormap en er zijn ook een aantal ideeën om nieuwe sponsors 

te werven. De sponsorcommissie gaat nu aan de slag om te kijken hoe het sponsorbestand 

uitgebreid kan worden. 

 
 11. Toekomst (van de vrijwilligers) van Avance 

Het groepje vrijwilligers lijkt steeds kleiner te worden waarmee mogelijk ook de toekomst van 

Avance in gevaar komt. In de vergadering hebben we hier over gesproken waaruit een aantal 

concrete ideeën naar voren kwam. 

• Er wordt voorgesteld een taskforce op te richten om na te denken over alternatieve 

bestuursvormen en over het bezetten van de verschillende posten. Het is niet de bedoeling 

dat de taskforce het nieuwe bestuur wordt of commissies gaat vullen, maar is meer 

bedoeld om mensen te vinden die dit willen gaan doen. Of eventueel na willen denken 

over andere vormen van besturen. 

• Is het een idee om een (deel van het) bestuur samen te voegen met andere verenigingen? 

Bijvoorbeeld door gezamenlijk een penningmeester in te huren.  

Het zal misschien lastig zijn de verschillende belangen op de juiste manier te 

vertegenwoordigingen maar zeker iets om over na te denken. 

• Een vergoeding geven om mensen te bewegen in het bestuur/commissies te laten 

plaatsnemen. 

• Inzichtelijk maken hoeveel tijd er precies in gaat zitten zodat mensen ook beter weten waar 

ze ja/nee tegen zeggen. Bestuur commissie wordt gevraagd dit inzichtelijk te maken. 

• Middels bijvoorbeeld de nieuwsbrief de vraag uitzetten of er mensen zijn met bepaalde 

vaardigheden die de club zouden kunnen helpen (bijvoorbeeld werkzaam in de financiële 

sector) 

• Duidelijker maken hoe hoog de nood is 
o Een klein stukje in de nieuwsbrief is niet voldoende 
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o Per team langsgaan om dit te bespreken en mensen aan te spreken op hun 

verantwoordelijkheden. 
o Op het scherm voorbij laten komen. 
o Bijeenkomst met ouders regelen 

• Als we een lijst van taken hebben is het ook makkelijker om dit onder (ouders van) leden te 

verspreiden en zo mensen te mobiliseren  

Er volgt binnenkort een vergadering met de commissie en het bestuur om hier verder over te 

sparren. Vanuit de vergadering bieden Hans en Sander zich aan om hierover mee te denken. Bij 

een eerstvolgende nieuwsbrief zouden we meer mensen kunnen oproepen om hieraan mee te 

werken. 
 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 Sander Teunissen 

vanwege zijn vele uurtjes achter de schermen met het opzetten van de nieuwe website (in dit geval 

letterlijk en figuurlijk achter de schermen). Dit jaar hebben we nog iemand gevonden die ook het 

liefst op de achtergrond werkt en niet meteen op de voorgrond wil staan.  

.  

Vaak zegt het al heel veel als er een naam wordt voorgedragen dat iedereen dan zegt: “ja 

inderdaad, die verdient hem echt! Dat we daar niet eerder aan hebben gedacht!”  

Dan weet je dat je iemand te pakken hebt die hem zeker verdiend maar hem eigenlijk niet graag in 

ontvangst neemt. Des te meer reden om hem uit te reiken. Ondanks dat hij zelf niet volleybalt is hij 

misschien wel het meeste aantal uren in de sporthal te vinden van iedereen. Voor deze persoon is 

het vandaag sowieso een bijzondere dag aangezien hij met pensioen gaat. Het zal nu wel geen 

verrassing meer zijn maar de Henk Vogelsang trofee gaat naar de drijvende kracht van ons 

sportcafé: Chris Heesemans  

 
 13. Wat verder ter tafel komt   / Rondvraag 

Harry wil graag iedereen bedanken die heeft geholpen bij het organiseren van het beachvolleybal. 

Gijs: kan er meer rekening gehouden worden met het uitlopen van de wedstrijden zodat er minder 

vertraging (en frustratie bij de tegenstanders) is bij de start van de laatste wedstrijden. Dit punt 

wordt herkend. Er zijn nu minder teams en een andere indeling. Maar dit is wel iets om rekening 

mee te houden, maar kan nu niet meer meegenomen worden aangezien alle wedstrijden ingepland 

zijn. 

Harry: zorgen dat de zaal gereserveerd is voor de dagen dat we niet in metameer terecht kunnen. 

Dit nemen we mee in de zaalplanning 

Hans: Voor het 25 jaar jubileum is er al eerder gesproken over bijvoorbeeld een goederen en 

diensten veiling. Het is belangrijk hier ook de jeugdteams te betrekken. Binnenkort komen we 

hierover weer een keer bij elkaar. 

Linda: Is het mogelijk de datum van de ALV volgend jaar eerder bekend te maken? We gaan hier 

rekening mee houden hoewel dit net de vakantie altijd wat lastig is. 

Annemarie: een aantal douches doen het niet. Geven we door aan de SBW. 

 

14. Sluiting 

De voorzitter 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  en winnaars afgelopen jaren 

⇨  

Winnaars Henk Vogelsangstrofee Avance 
• 1998/1999: Ton Leenders 

• 1999/2000: Dames 2 & Dames 3 

• 2000/2001: Peter Rongen 

• 2001/2002: Jos & Vera Hendriks 

• 2002/2003: André van Deelen 

• 2003/2004: Femke Ronnes-van der Linden 

• 2004/2005: Thomas ten Brinke 

• 2005/2006 (vergadering september 2006): Everdien Rademakers 

• 2006/2007 (vergadering september 2007): Jan Derikx 

• 2007/2008 (vergadering september 2008): Henk Broeren 

• 2008/2009: (vergadering september 2009) Anja van der Horst 

• 2009/2010: (vergadering september 2010) Arie van Bree 

• 2010/2011: (vergadering september 2011) Harrie Roosen 

• 2011/2012: (vergadering september 2012) Rik Roosen 

• 2012/2013: (vergadering september 2013) Henny van Daal 

• 2013/2014: (vergadering september 2014) Robert van Haren 

• 2014/2015: (vergadering september 2015) Dion Gerrits 

• 2015/2016: (vergadering september 2016) Maril Nabuurs en Ruben Bakker 

• 2016/2017: (vergadering september 2017) Annemarie van Os 

• 2017/2018: (vergadering september 2018) Peter Seuren en Monique Arts 

• 2018/2019: (vergadering september 2019) Hennie Ebben 

• 2019/2020: (vergadering september 2020) Technische commissie 

• 2020/2021: (vergadering oktober 2021) Sander Teunissen 

• 2021/2022: (vergadering september 2022) Chris Heesemans 



 
Pagina   7/7 

 

 
 
 

 

 


