
Notulen Algemene Ledenvergadering      Korfbalvereniging De Voltreffers  

Zomerledenvergadering 

Woensdag 7 juli 2021 om 20.00 uur 
Buurstede 7 te Oosterhout in ‘t Trefhonk  

30 leden aanwezig 

1. Welkom door de voorzitter 

Fijn om na een lange tijd elkaar weer te ontmoeten in de nieuwe accommodatie. 

Voorzitter (Leon) spreekt uit trots te zijn over hoe de vereniging, mede door de bindingsactiviteiten, uit de 

Corona-situatie is gekomen. Veel successen zijn gevierd. 

2. Notulen vorige ALV  20 november 2020  
Worden vastgesteld en bekrachtigd 
N.a.v. die notulen: Kangoeroes zijn uitgegroeid tot een F-team en een E-team. 
Commissies met toen nog openstaande vacatures zijn gegroeid:  

TC met Jac 
Kantinecommissie met Nicole, Jan en Jeannette. 

Meer sponsoring en meer ‘vrienden van’. Kortom: in veel opzichten is er sprake van een nieuw elan. 

3. Manifest en jaarplan 
Manifest is een meerjarenbeleidsplan; hangt in het Trefhonk en staat ook op de website. Het bestuur heeft 
daar een jaarplan voor komend seizoen voor afgeleid en presenteert dat voor reflectie en instemming. De 
presentatie zal achteraf via de website worden verspreid. 
 
FOCUS VOOR KOMEND SEIZOEN: 
Ledenopbouw 
- doorlopende aanwas van jonge jeugd; 
- zij-instroom creëren 
- tenminste behoud van de senioren, kombifit en midweek 
Hoe?  
- o.a. door een (nieuw) bestuurslid ledenwerving: William met pool van vrijwilligers om te helpen bij 
promotie-acties 
- samenwerking met scholen en Moove om gericht leden te werven (Clinics organiseren) 
- actief promoten, ook via sociale media 

Verenigingsstructuur 
- het technisch beleid zal geactualiseerd worden, door de technische commissie 
- sponsorbeleid opstellen door sponsorcommissie en bestuur 
- bindingsactiviteiten behouden, door een vierde (ouder) lid toe te voegen aan de SJOKKER 
- promotie intensiveren, via de website, social media en een actieve promotiecommissie (POP-cie) 

Er is een vacature ontstaan in het bestuur: secretaris. Geïnteresseerden kunnen zich melden. 

 

 

 



Intermezzo: Wat is ons DNA? De leden aan het woord: 

Gemoedelijkheid, Kleefkracht (een enkele enthousiasteling trekt anderen mee), Hechte groep, je komt er 
gemakkelijk bij) Open, Interesse in elkaar, Gezelligheid, Thuis voelen, ook als je al een tijdje bent gestopt 
met korfbal, Lage drempel om terug te komen je blijft je welkom voelen. 
Gastvrijheid, Enthousiasme 

Accommodatie 
Speciaal dank aan het bouw-comité: Jos, Wim, Antoine, Jordy en Leon voor alle tijd en enthousiasme bij het 
vernieuwen van de accommodatie in samenwerking met de gemeente, aannemers en leveranciers. 
Eddy, Han en Jan worden bedankt voor hun hulp en koffie bij contact met aannemers, ambtenaren etc. 
Ronald en BWZ worden bedankt voor materialen en hun extra werkzaamheden. 
Mark bedankt voor de foto’s en zijn hulp. 
Officiële opening is voorlopig gepland op 18 september a.s. Noot bestuur: met een officiële 
openingshandeling om 14.30 uur. 

- Accommodatie wordt wellicht vernieuwd met “groene” daken 
- Er is instroom van jongere techneuten 
- In beeld brengen van een onderhoudsprogramma en investeringen 

Financiën 
Opbrengsten moeten hoger zijn dan de kosten 
Aansterken van de bankrekening, door meer leden (meer contributie, meer consumpties), ook richten op 
grotere sponsoren, wellicht door de sponsoren hier (op locatie dus) te brengen en een verenigingspitch te 
verzorgen. 

Activiteitenprogramma 
Er worden boeiende activiteiten door de SJOKKER georganiseerd, kijk of je zoveel mogelijk deel kan nemen. 
We willen het huidige ‘goede’ behouden. 
Activiteitencommissie kan uitbreiding gebruiken (wellicht een ouder-lid) 

INTERMEZZO: SAMENWERKING + VERENIGEN = VERENIGING 

Netwerk 
We willen de samenwerking met andere organisaties behouden en verder uitbreiden, maar ook de 
samenwerking intern, dus de verenigings-commissies onderling moeten elkaar goed vinden. 
Intern Benen op tafel-sessies met bestuur en vertegenwoordigers van commissies organiseren. 
Wij zijn actief in KNKV, Gemeente, Moove, Sportservice Noord-Brabant, Sportverenigingen Warandegebied. 

4. Commissieplannen 2021/2022 
Ontwikkelingen binnen promotiecommissie (POP-cie) (door Remco): 
 
Publiceren, gebeurt al jaren via de Nieuwstreffer. Informatie moet sneller bij de leden kunnen zijn. We 
communiceren bijvoorbeeld gemakkelijk en sneller via Whatsapp. Informatie vanuit de vereniging gaat nu 
via de website gedeeld worden, niet meer via de Nieuwstreffer. 
Nieuwe website is sinds vandaag online! 
 
Voor ideeën of publicatie-materiaal kun je contact opnemen met de commissie via: pop@voltreffers.nl 

Ondersteunen, gebeurt op de achtergrond. Ieder POP-Cie lid is ook lid van een andere commissie en 
verzorgt daarvoor de communicatie, denkt mee met de ander commissies. 



Promoten. Er is een pop-initiatievenlijst gemaakt om ideeën te verzamelen. Bijvoorbeeld: wat kun je doen 
op een burendag/wereld kinderdag/koningsdag etc. Willen procesmatig wat meer meehelpen bij de 
activiteiten. 

Vraag wordt gesteld over privacy in relatie tot de info op de website. Privacygevoelig zijn bijvoorbeeld was- 
en rijschema’s. Die worden via Whatsapp gedeeld. Commissie denkt dat privacy-zaken beperkt zijn. 
Notulen van een vergadering worden bijvoorbeeld via mail gestuurd. 
 
Vraag naar benadering van sponsors. Die bezoeken wellicht minder makkelijk de website. Wordt over 
nagedacht door de commissie. 
Mailchimp gebruiken? 
 
Er zijn twee vacatures in de POP-Cie:  
- Coördinator van het nieuws 
- Redactielid. 
 
5. Begroting 2021/2022 
Selectie van besproken punten/bijzonderheden door de penningmeester (Marleen): 

Penningmeester verwacht meer ontvangsten, door meer contributie, omzet kantine, sponsorbijdragen. 
Daarnaast meer privatisering door kunstgras. Meer dingen zelf doen, daardoor spaar je veel kosten uit. 

Kosten technische commissie blijven hetzelfde. We moeten huur betalen voor het gebruik van het 
kunstgras, circa € 500 per maand. 
Zaalhuur beperken door sneller buiten te trainen. De wedstrijden moeten wel in de zaal door gaan, 
kritischer de zaal inhuren. 
 
Klein voordeel door energiezuinige maatregelen van het Trefhonk. 
Let ook goed op afvalscheiding, statiegeld op blikjes en kleine flesjes. Wordt verder uitgezocht (actiepunt 
Bestuur) 
Doorgaans wordt de container maar 2 x per jaar geleegd. 

Voorstel nieuwe contributies wordt voorgelegd. 
Er is een verschil in verhoging van de verschillende categorieën. Dit heeft te maken met de afdracht aan de 
bond. 
De contributie voor de midweek is verlaagd, voornamelijk omdat er vrij weinig wedstrijden gespeeld 
worden. Als er geen competitie is kunnen midwekers mee gaan doen met de kombifitters. Een ‘flexibel 
lidmaatschap’. Kombifit heeft een trainer die een onkostenvergoeding krijgt, maar die is minimaal. 
Vraag: als je 16 jaar bent, maar wel bij de senioren speelt, betaal je toch naar leeftijd. 
Afdracht aan KNKV is besproken. 

Voorstel contributieverhoging wordt in stemming gebracht. Aangenomen met algemene stemmen. 

6. Actualiteit en rondvraag 
Lyda is stille kracht op de achtergrond, verzorgde vele jaren de Nieuwstreffer.  
Lyda wordt met een bloemenhulde bedankt voor al haar werk en draagt het stokje over aan de andere 
leden van de redactie. 
 
Er komt een feestcommissie voor de opening van de vernieuwde accommodatie en daarvoor worden leden 
gevraagd.  



Warandegebied van de toekomst. 
Daarover overleg met de gemeente. Veel complexen zijn leeg buiten de training en de wedstrijden. 
Gemeente vraagt aan onze vereniging hoe wij het gebied graag zien. Wij zien het graag als een sport- en 
beweegruimte voor iedereen. De accommodatie aanbieden aan anderen, bedrijven, scholen die een 
sportdag willen organiseren bijvoorbeeld. 

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen wordt besproken. Gaat met name over het inrichten van de 
vereniging en de verantwoordelijkheid van het bestuur. KNKV maakt voorbeeld-statuten en daar gaan wij 
gebruik van maken. 

Geen verdere vragen voor de rondvraag. 

7. Wel thuis 
Omstreeks 21.50 uur 


