
Notulen van Algemene Ledenvergadering van ZOVOC d.d. 10 september  2021

Plaats : Kantine De Limiet
te Zoetermeer

Tijd : 20.00 uur

Aanwezig bestuur : Marcel Verbeek, Evelien de Vries, Roy Goedman,
Cees Beentjes, Perry van den Berg, Pieter Docter

Afwezig bestuur Fred Sonneville, Gerard Hazelaar

___________________________________________________________________________

1. Opening en mededelingen

Marcel Verbeek opent de vergadering om 20:00 uur.

2. Update van de voorzitter

Bijzonder jaar. Wel begonnen, maar na een maand was alles weer afgelopen ivm Corona. Jeugd heeft
redelijk kunnen doortrainen en in mindere mate de senioren.

Gestart als super club. Met Victor als technisch manager.

Inmiddels 4 beachvelden gerealiseerd.
Inmiddels ook een nieuwe vloer aangelegd. D1 speelt en traint op Centre Court. Er zit een betere vering
in. Er is een nieuw lichtplan gemaakt. Buitenkanten zijn feller, daardoor is het minder fel aan de rest. Er
komen nog platen om het geluid te dempen.

Nieuwe opberghok ziet er ook prima uit. De tribune gaat er ook komen. Kei Sei zit in de oude Pro Patria
hal. Zij zijn er vaak, dus hal zal vaak open zijn. Afspraken over de kantine moeten nog gemaakt worden.

Als vereniging zijn we gezond door de crisis gekomen. Inmiddels zijn er 353 leden. Nog iets meer dan
een paar jaar geleden.

In de weekenden wordt er momenteel weinig gebruik gemaakt van de beachvelden. Overall 10%
bezetting over 2 maanden. Meer externe evenementen zijn wel mogelijk met deze bezetting.

Door de crisis toch veel energie gestoken in aanpassingen van trainingen en andere activiteiten die
onderling zijn geweest.

We hadden net een beleidsplan opgesteld. We willen veel aandacht geven aan het opleiden van jeugd,
goede trainers, juiste trainingen. Morgen clinic van Rogier voor de jeugd.

Volgend seizoen gaat er 2e divisie gespeeld worden door dames 1.

Victor was aangesteld als technisch manager. Hij zou met name in de 1e helft veel aandacht kon geven
aan de club. Hij was ook bondscoach voor de beachteams. Hij heeft aangegeven uiteindelijk dat hij na
Tokio toch andere plannen heeft. Rogier heeft dit overgenomen. Hij traint H1 en geeft veel training en
begeleiding aan de jeugd. Elroy zal met name de dameslijn begeleiden. We zullen ook meer samenwerken
zoeken met clubs in de regio’s. We besteden ongeveer 35000 het komend seizoen. Dit is dus een tekort.
Roy zal dit straks nader toelichten. DIt jaar kan het nog. Volgend seizoen ongeveer de helft. Daarna
fiancieel neutraal. De Nevobo betaalt nu ook een stukje mee aan de investering.
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Door de brand in 2019 een flinke plus gedraaid, omdat er geen huur betaald hoefde te worden. Ondanks
realisatie beachvelden toch wel quitte gedraaid. Na 2 mindere jaren toch geld overgehouden, waardoor nu
geïnvesteerd kan worden.

Wat is het plan voor superclub
De bedoeling is dat Rogier hiermee aan de slag gaat. Workshops of clinics houden voor verenigingen en
besturen in de buurt. Kleinere clus in de regio ondersteunen

3. Vaststellen agenda

Vergadering blijft onveranderd. Volgorde wordt wel iets veranderd.

4. Verslag van de ALV d.d. 4 september 2020

Verslag is goedgekeurd door de vergadering. Dank aan Evelien.

5. Ingekomen stukken

Geen ingekomen stukken.

6. Jaarverslagen

Geen jaarverslagen ivm Covid 19

7. Vaststellen jaarrekening 2020/2021

Theo vraagt of de materialen voor de beach worden afgeschreven. Roy geeft aan dat deze kosten in 1 x
afgeschreven. Het zand gaat wel mee in de afschrijving.
Roy ligt de jaarrekening toe. Jaarrekening is goedgekeurd.

8. Décharge kascommissie

De ledenvergadering verleent décharge.

9. Benoemen kascontrolecommissie

Kascontrolecommissie. Frank en Theo hebben de kascontrole gedaan en goedgekeurd.
Zij hebben steekproefsgewijs zaken gecontroleerd en geen onjuistheden gezien.
Volgend jaar zit in de kascommissie Theo Ypma en Robbert Westerveld, reserve Frank Cederhout.

10. Bestuursbenoemingen

Evelien en Roy stellen zich weer herkiesbaar. Goed gekeurd door de vergadering.
Perry is toegstreden tot het bestuur als algemeen lid. Veel gedaan met realisatie beachvelden en regelen
van de nieuwe vloer in de hal. Tevens benoemd tot aan de beachcoördinator en Karel Docter als
materiaalbeheerder. Hij zal zich ook bezig gaan houden met het materiaal van de beachvelden en het
onderhoud daarvan.
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11. Begroting 2020/2021

Roy neemt de begroting door met de vergadering.

Invering is vooral terug te zien in de trainerskosten.

De begroting is goedgekeurd door de leden.

12. Contributie 2021/2022
Er is voor het 9e achtereenvolgende jaar geen contributieverhoging voor Zovoc leden.

Het contributievoorstel is goedgekeurd.

13. Rondvraag
Theo geeft aan of ze gebruik mogen maken van het centre court als zij vrijdagavond spelen. Marcel geeft
aan dat dit geen probleem is.

14. Sluiting
Vergadering eindigt om 21:05 uur.
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