
 

 

 

NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN VOLLEYBALVERENIGING MADJOE 
gehouden op 29 september 2021 in sportkantine Time Out 

 
Aanwezig:  
Bestuur: Nico Brandsen, Annet Bron, Jolanda Lucas, Ed Reus, Bram Sluis, Yvonne van Dekken 
 
Rick van Baar, Arina Bonekamp, Monique Brinkkemper-Holwerda, Ruud Brinkkemper, Barry van 
Dekken, Douwe van Dekken, Merel van Dekken, Marion Doodeman, Koen Groot, Rob Hooymans, Pim 
Jorna, Carolien Laan, Otto Laan, Silvia Laan, Astrid Lurweg, Ellen Mantel, Niels van Muijden, Martin 
Quak, Peter Roelofsen, Birgit Roosendaal, 
 
Afmelding: Dirk Blom, Ellen Brandsen, Frank Haring, Heren 2 en 3 (wedstrijd), Roy Kat, Anja van 
Leeuwen, Kiki Reus, Arjan Schoenmaker, Sander Volgers 
 
 

1. Opening en vaststelling agenda 
Bram Sluis opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De vergadering wordt 
gestart met 1 minuut stilte voor de overleden Jaap Metselaar.  
De agenda wordt vastgesteld met aanpassing begroting als extra punt.  

 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Er zijn geen stukken en/of mededelingen die van belang zijn voor deze vergadering.  
 
Bram deelt het nieuws dat de gemeenteraad besloten heeft dat de Drecht kan worden 
uitgebreid.  
 
De CvK komt morgen naar Enkhuizen en zal onder andere met Madjoe een gesprek voeren 
met als onderwerp “Hoe we als club omgaan met de maatregelen en gevolgen van corona”. 

 
3. Notulen Algemene Ledenvergadering Madjoe (d.d. 1 juli 2021) 

N.a.v. de notulen zijn geen bijzonderheden en worden door de vergadering van 
goedgekeurd.  

 
4. Jaarverslag bestuur 

• Dit volgt z.s.m. 
 

5.  Verslag kascontrole commissie + benoeming nieuwe commissie 
• Aan de penningmeester wordt decharge verleend. 
• Otto Laan en Johan Sijtsma hebben de controle gedaan dit jaar. Zij hebben als 

speerpunt de subsidies nagekeken. Er kwam een goede uitleg van Jolanda op 
hun vragen en zij hebben geen onregelmatigheden kunnen ontdekken.  

• Johan treedt af. Volgende kascommissie bestaat uit Otto Laan en Birgit 
Roosendaal. Ruud Brinkkemper meldt zich aan als reserve. 

6. Penningmeester 
• Financieel verslag 2020 – 2021 

i. Jolanda geeft een toelichting op de cijfers. 
ii. Begroting wordt besproken in de ALV van juni/juli. Jaarrekening wordt 

besproken in de ALV van september. 



 

 

iii. Begroting 20-21 ging uit van een negatief resultaat. De jaarrekening laat zien 
dat de cijfers positief uitvallen. Corona maakte dat de competitie en training 
een tijd kwam stil te liggen, dit zorgde voor lagere inkomsten maar ook voor 
lagere kosten.  

iv. Redenen voor de lagere inkomsten o.a.: contributieopbrengsten, 
sponsoropbrengsten (bijna alle huidige sponsoren zijn ons trouw gebleven), 
geen Hemelvaarttoernooi, minder kantine inkomsten.  

v. Redenen voor lagere kosten o.a.: geen totale afdracht teamgelden aan de 
Nevobo, het niet doorgaan van jeugdtoernooien, minder trainerskosten, 
minder huur accommodatie.  

vi. Volleybalschool: positief resultaat door o.a. meer deelnemers dan verwacht.  
vii. Ook de ontvangen subsidies m.b.t. corona zorgt voor een positief resultaat. 

Overigens zijn nog niet alle subsidies bekend. 
viii. We draaien dit jaar quit, dat is ook de reden waarom er contributie 

teruggestort kon worden aan alle leden. 
De jaarrekening wordt vastgesteld. 
 

6a: aanpassen begroting: Vanuit het bestuur wordt een voorstel gedaan aan de vergadering 
om het aantal uren van onze professional (Allard Jongsma) uit te breiden van 12 uur naar 15 
uur. Dit zal ongeveer 2000 euro meer gaan kosten. Wij hebben het voornemen hem een vast 
contract aan te bieden voor onbepaalde tijd. Dit is voor de club de voordeligste manier. Het 
verschil in kosten bepaald / onbepaald contract is 2500 euro in het voordeel van de club, dit 
is de gedachtegang van het bestuur geweest.  

• Er komen een aantal vragen vanuit de vergadering en er volgt een discussie 
• Hoe zit het met eventueel ontslag? 
Bram geeft aan dat dit wel een belangrijk punt betreft. De verwachting is er niet dat dit 
gebeurt, maar in theorie is dit altijd een mogelijkheid.  
• Wat als Allard arbeidsongeschikt wordt? Wordt dit verzekerd? Nee.  
• Is er onderzocht hoe andere verenigingen dit doen? Dit heeft het bestuur niet 

gedaan.  
• Dit voorstel heeft niet steun van de vergadering.   

 
Het bestuur en de vergadering vinden dat er te veel losse eindjes zijn om hier akkoord 
voor de geven en na een schorsing wordt er een nieuw voorstel gedaan. 
• Het probleem ligt niet in de uitbreiding van de uren, maar in de juridische 

onderbouwing. Dit zal ook onderzocht worden. 
• Voor de volgende ALV zal er onderzocht worden wat de verschillen / 

consequenties zijn van een bepaald / onbepaald contract. 
• Dit zal de volgende ALV op de agenda komen.  
Bovenstaand voorstel wordt met 1 onthouding in de stemming aangenomen.  

 
• Het trainerschap en het werken voor de superclub zijn losstaande zaken en zijn 

niet met elkaar verweven.  
 

7. Commissie 
• Jaarverslagen verschillende portefeuilles 

PH Technische Zaken 
VSE: er is nog 1 volleybalschool in West-Friesland. 6de seizoen, + 60 deelnemers. 

Wim Knip (technisch) en Rianne Wever (adminstratief) “leiden” de VSE, met 
ondersteuning van Roos Brandsen en Bas Roosendaal. 

Beach: Er is veel gebruik gemaakt van de velden. Velden zijn gerenoveerd. Er is ook 
van buitenaf veel gebruik gemaakt van de faciliteiten. O.a. door het RSG. 



 

 

Vraag: Kunnen de palen vervangen worden, deze zijn verrot? Deze vragen 
kunnen bij de commissie neergelegd worden.  

 
Jeugdcommissie:  

Er is langer doorgetraind, competitie is nu ook gestopt. Het is de bedoeling 
dat men na de jaarwisseling zo snel mogelijk buiten wil gaan trainen. Goede 
maar lastige opstart van het nieuwe seizoen. Er zijn leden gestopt, maar de 
CMV lijkt weer aan te trekken.  

 
PH Ledenbinding 

Volleybalspeeltuin:   
dit zit in de opstartfase. Is voor kleine kindjes. Is nu op zaterdag ochtend.  
Gaat voornamelijk nu nog om bewegen, coördinatie e.d. 

Recreanten:   
Hier zal binnenkort ook meer tijd aan besteed gaan worden, om behoeftes te 
inventariseren. Dames 6 heeft goed contact met de recreanten. Hier worden 
zo nu en dan spelers van gevraagd om het team aan te vullen. 3 leden erbij. 
Gezellige club en een goede trainer. Wel zijn er een aantal aandachtspunten 
zoals de schoonmaak en de koeling. 

Webredactie: 
 Start is gemaakt, dit blijft een lopend proces. De bedoeling is om steeds 

verder te professionaliseren. Meer zaken standariseren zoals bijv. de 
nieuwsbrief. Social media zal verder uitgebreid worden. Er zal meer 
informatie naar de leden toe komen via allerlei kanalen. 

Evenementencommissie: 
 Helaas om bekende redenen weinig activiteiten mogelijk. Er is een online 

pubquiz geweest, dit was een succes. Voor komend seizoen staan er leuke 
dingen op het programma. 

 
PH Commercieel 

Sponsorcommissie:   
Er zijn gelukkig (in deze tijd) veel sponsoren behouden gebleven en ook een 
heel aantal nieuwe toegevoegd. Er wordt een oproep gedaan voor potentiele 
sponsoren. De commissie zal ook bij de verschillende teams langsgaan.  Er zijn 
kleine volleyballetjes persoonlijk bij de sponsoren langsgebracht. De 
commissie is wel op zoek naar verjonging. Mocht er interesse zijn dan graag 
contact met Caroline Appelo. 
Lopende acties: sponsorkliks, vriendenloterij, Vomar, Rabo clubkas. 

Kantinecommissie:   
3 weken gedraaid, toen weer dicht. Nu wordt weer opgestart met 
coronacheck. Vraag van de commissie: meld je aan voor een kantinedienst. 

 
PH Facilitair (vacature) 

Alles loopt en start weer op 
 

• Mededelingen en vacatures 
i. Geeske Smit, Ellen Brandsen en Silvia Laan nemen afscheid van de 

commissies en krijgen bloemen overhandigd. 
ii. Lid van verdienste: Silvia Laan 
iii. Vrijwilliger van het jaar: Johan Sijtsma 

 
 

8. Superclub: doelen en resultaten 



 

 

• We zijn als club goed onderweg hiermee. Dit geeft de Nevobo ook aan ons terug. 
Dit geldt overigens ook nog voor een club uit Rotterdam. Er zijn geluiden vanuit 
de vergadering dat men hier niet genoeg over teruggekoppeld krijgt. Het bestuur 
geeft het zeer belangrijk te vinden om een ieder te informeren hierover en zal 
hier meer aandacht aan besteden. Misschien is het een idee om elke maand een 
stukje op de website te plaatsen van de ontwikkelingen / werkzaamheden.  

• Nevobo betaalt structureel mee aan de superclub, zolang we dit zijn. Madjoe 
heeft zelf een periode van 3 jaar genoemd. 

• Allard heeft veel aandacht voor de club in de breedte, dat is een positief punt.  
 
 

9. Doelen komende seizoenen (zie bijlage) 
• Er moet een nieuw beleidsplan opgesteld worden, het huidige loopt af in 2022. 

Met alle veranderingen die hebben plaatsgevonden is het ook een goed moment 
dit aan te pakken. 

• Het bestuur zal een opdracht formuleren en stelt een projectgroep (PG) samen.  
• Madjoe streeft ernaar een jaar-rond aanbod te bewerkstelligen. Dit zou dan 

passend moeten zijn voor alle doelgroepen.  
• Hierin is belangrijk meer te weten wat er binnen de club aan ‘kennis’ aanwezig is. 

En bijv. ook gebruik maken van exit-gesprekken. 
 

 
10. WVTTK 

Rob Hooymans: Waar vallen de recreanten onder? 
Deze groep valt onder de PH ledenbinding. Vanuit hier zal contact gezocht worden. 
 

11. Rondvraag en sluiting 
Peter Roelofsen:  Wat gaat er gebeuren met de functie van voorzitter, hoe staat het 

hiermee? 
Bram geeft aan na dit seizoen definitief te zullen stoppen. Het 
bestuur is hard op zoek naar een nieuwe voorzitter. 

   
12. De vergadering wordt gesloten 


