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            Volleybalvereniging Far Út              
 
 
Notulen algemene ledenvergadering van Volleybalvereniging Far Út d.d. 9-5-2018. 
 
Afmelding m.k.:  Janet en Marie Gietema, Sikke Hoekstra, Erwin Kenter, Henk Jan Eringa, Dio Spronk 
en Henrieta van der Hoek. 
 

 1. Opening en vaststellen agenda. 
 
De voorzitter opent op 19:50 uur de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda wordt 
vastgesteld.  
Iedereen wordt verzocht om de presentielijst in te vullen, totaal zijn er 16 leden aanwezig. 
 

 2. Ingekomen stukken en mededelingen. 
 
Brief NeVoBo dat er klachten over de zaal zijn en de zaal niet aan de afmetingen voldoet. We 
mogen nog 1 seizoen in de hal spelen en moeten daarna evt. uitwijken. De Stichtingsraad is hier nu 
mee bezig en nadere info volgt. 
De statuten zullen in het nieuwe seizoen aangepast worden n.a.v. de privacywet  
 

 3. Notulen ledenvergadering 2017.  
 
Bertus de Vries: hoe zit het met de vragen in 2016, welke allemaal werden meegenomen. 
Waarschijnlijk zijn de antwoorden niet in de notulen gekomen. De huidige ruimte is te klein voor 
een scheidsrechterstoel en het digitale telbord is een optie voor in de evt. vernieuwde sportzaal. 
 

 4. Jaarverslag 2017-2018.  
 
Het jaarverslag wordt door de voorzitter voorgelezen.  
Bertus de Vries merkt nog op dat de cheque t.w.v. 100,00 euro, ontvangen van Hedwig via de 
Rabobank, niet in het jaarverslag is gemeld. Deze is inderdaad vergeten te noemen, hij is wel 
meegenomen in de inkomsten/uitgaven. 
 

 5. Financiën. 
 

5.1 Financieel verslag penningmeester. 
De penningmeester geeft uitleg over de uitgaven en de inkomsten.  
Hij geeft aan dat de begroting en de werkelijke inkomsten/uitgaven als snel niet meer relevant 
waren i.v.m. de aanstelling van een trainer voor Dames 1 en nieuw team Dames 2.  
Het positieve resultaat van 4.986,- euro geeft een vertekend beeld. Hier gaan nog facturen over de 
maand mei af van o.a. Janice Johnson, Wim Bakker, Dorpshuis en Nevobo. 
 
Het verslag geeft aan dat we een financieel positief en sportief seizoen hebben gehad. 
De begroting voor het aankomend seizoen is nog niet geheel sluitend. Wat betekend dat er als er 
de gelegenheid voordoet we acties die geld opleveren moeten aangrijpen we denken dan aan 
o.a. Poiesz jeugdsponsor actie, Oliebollen inpakken bij Venema Food, etc.  
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Zoals afgesproken in de jaarvergadering 2015 houden we ons aan het feit dat een reserve van 
ongeveer 75% van de begroting wenselijk is. 
 
Evelien: wat heeft de Rabo ledensponsoring opgeleverd? 

Dit was 120,00 euro. Deze opbrengst staat bij de akties/sponsoring opgeteld en staat 
ernaast gespecifieerd.  

 

5.2 Verslag kascommissie.  
Peter van der Meeren verwoord hoe deze controle is verlopen en vat het verslag in het kort 
samen. Hieronder het gehele verslag.
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5.3 Benoeming nieuwe kascommissie. 
Peter van der Meeren (2e jaar) en Jeltsje van der Hoek. 
 
5.4 Begroting 2018-2019 
Auke Minne geeft een verslag van de begroting voor 2018-2019. De inkomsten en contributies 
ingevuld zoals afgelopen seizoen. 
Peter:  De koekaktie van afgelopen jaar, gaat Dames 1 dit weer doen of de hele club.  

De koekaktie krijgt een vervolg, de uitvoering hiervan is nog niet helemaal duidelijk, hier 
komt het bestuur nog op terug. 

 
5.5 Vaststelling contributies 2018-2019 
Met de damesteams is het nog niet helemaal duidelijk hoe het komt. Contributies blijven gelijk, 
tenzij een team er een training bij krijgt. 
Trijnilda: waarom zit er een behoorlijk verschil tussen het alleen trainen bij Heren 1 of Dames 2.  

Dit komt omdat de 3 dames welke meetrainen met Dames 2, nu onder Far Ut zijn komen     
te vallen, en dit niet op hun verzoek is. Dit bedrag wordt als extra inkomsten gezien en 
daarom laag gehouden. 

 
5.6 Versobering familiekorting 
Voorzitter legt uit dat i.v.m. te generen inkomsten de familiekorting wordt versoberd. Deze korting 
was bij 3 leden uit 1 gezin: het duurste lid kreeg 50% korting. Voorgesteld wordt: het goedkoopste 
lid krijgt 50% korting. Niemand heeft bezwaar en de aangepaste korting wordt hiermee 
aangenomen. 
 

 6. Bestuursverkiezingen.  
 
Ynze van der Valk is aftredend en niet herkiesbaar. Namens het bestuur krijgt hij voor zijn inzet een 
bloemetje. Ynze doet nog een kort verslag van de 4 jaren penningmeesterschap, wat hij met plezier 
heeft gedaan. En hij bedankt de bestuursleden. 
Ciska van der Veer wordt voorgesteld als voorzitter, iedereen in de zaal is akkoord 
Hedwig Falkena wordt voorgesteld aan secretaris. Hedwig neemt hiermee de taak van Auke 
minne over, iedereen in de zaal is akkoord. 
Auke Minne neemt de penningmeester taken van Ynze over.  
 

 7. Voorstel contributie 2018/2019.  

Heren 1  € 210,- / €145 alleen trainen  
Heren recreatie  € 105,- 
Dames 1  € 260,-  
Dames 2  € 185,- / € 150,- halve competitie / € 60,- alleen trainen 
Dames 3  € 290,- (mits voldoende speelsters & trainer) 
Dames 4 recreatie € 135,- 
Dames recreatie € 105,- 

Meisjes A  € 290,- 

             Meisjes C  € 290,- 

Circulatie 1 & 2  € 190,- 

             Circulatie 3 & 4  € 107,50 
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8. Trainingstijden  dag   tijd   trainer 
(onder voorbehoud)  

 

Heren 1  woensdag    20:15-21:30 uur geen  
Heren recreatie  donderdag   20:30-21:30 uur geen  
Dames 1  woensdag    19:00-20:15 uur Wim Bakker 
Dames 2  dinsdag   20:30-21:45 uur geen  
Dames 3  *   *   * 
Dames 4 recreatie __________  _____________ Ciska van der Veer 
Dames recreatie  maandag      19:30-20:30 uur Dio Spronk  
Meisjes A  maandag   17:00-18:00 uur  Trijnilda de Boer 

vrijdag    19:00-20:30 uur       Janice Johnson 
Meisjes C  maandag   16:00-17:00 uur  Trijnilda de Boer 

vrijdag    16:00-17:00 uur Janice Johnson 
Circulatie 1 & 2  woensdag    14:45-15:45 uur  Karin Miedema 
   vrijdag   15:00-16:00 uur Janice Johnson 

             Circulatie 3 & 4  vrijdag     14:00-15:00 uur Karin/Anneke Wiersma 
 
*Dames 3: afhankelijk van welke en voldoende speelsters & trainer. Hier zijn nog gesprekken over.  
*Dames 4 Recreatie: afhankelijk van beschikbaarheid zaal. Hier is nog overleg over met Corry. 

 
9. Wedstrijden dag   tijd    Hal 
 

Heren 1  vrijdag   20:45 uur  Oan it Far 

Dames 1  vrijdag   19:30 uur  Oan it Far  
Dames 2  vrijdag    19:30 uur/20:30 uur Oan it Far 
Dames 4 recreatie vrijdag (1xp/4 wkn)  19:30 uur  Oan it Far 

Dames 3  zaterdag  19:00 uur  Oan it Far 
Meisjes A  zaterdag  17:00 uur  Oan it Far  

 Meisjes C  zaterdag  15:00 uur  De Utherne  
 

 10. Rondvraag. 
 
Anneke Wiersma:  Hoe komt het met het fluiten?  
 Antw:  Hier komen we op terug, we moeten eerst de team duidelijk hebben. We 
   willen zoveel mogelijk leden laten fluiten. D2 gaat komend seizoen ook 
   fluiten.  
Tietsje Abma:   We hebben veel ballensponsors, waar blijven de ballen? Die er nu zijn 
   blijven hard en een paar zijn van plastic. Ze worden nu niet gebruikt. 
 Antw.   Per team aankaarten of en hoeveel ballen er nodig zijn. Tevens wordt de 
   ballenkast gecontroleerd en zo nodig aangevuld.  
Tietsje Abma:   Waarom eind april niet stoppen met trainen ivm de kosten.  
 Antw:   Sommige teams stoppen gelijk in april, de afspraak is doorgaan tot de 
   ledenvergadering, en de jeugd tot de meivakantie.  
Peter v/d Meeren: Wat is de deadline voor st. Dorpshuis? 
 Antw:   Dat is erg lastig. Het te maken plan + vergunning(en) kan wel 2 jaar duren. 
Sjoerd Tigchelaar: Geld kwestie; Dames 1 en de jeugd “hoort” een trainer te hebben. Je 
   moet sponsors warm houden. Met een groepje werkt het beter dat met 1 
   persoon, samen heb je meer ideeën, een soort sponsorcommissie. Wil 
   hier wel in meedoen. 
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 Antw:   We zijn afhankelijk van de teamindeling wat er mogelijk is, maar mooi dat 
   Sjoerd wil meedenken en meehelpen. 
Bertus de Vries: We zijn weer benaderd door Venema Foods, wat doen we hiermee? 
 Antw:  Het is veel werk/veel uren, voor niet heel veel geld. Ook aangemeld voor 
   Poiesz Kerstpakketten, maar dat kom je bijna niet tussen. Teveel animo. 
 

 11. Sluiting. 
 
27 mei hebben we een feestje omdat we inmiddels 100 leden hebben.  
Dit is natuurlijk een mijlpaal en hier willen we die dag even bij stilstaan.  
De voorzitter sluit om 20:45 uur de vergadering dankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid.  
Aan de bar mag op kosten van de vereniging nog een drankje genuttigd worden.   
 


