Agenda ledenvergadering 10 februari 2016
Plaats:Noflik Easterein
Tijd: 20:00 uur.
1.

Opening en mededelingen

2.

Vaststellen agenda

3.

Notulen vorige vergadering

4.

Terugblik seizoen 2014-2015
Bestuur
Tc Senioren
Recreanten
Tc jeugd
CMV
Sponsorcommissie

5.

Teamtaken

6.

Financiën
Toelichting op de jaarrekening 2013-2014
Toelichting op de begroting 2014-2015
Verslag kascommissie en opvolging voor seizoen 2014/2015

7.

Bestuurssamenstelling
De huidige bestuurssamenstelling is als volgt:
Voorzitter:
Arnold Burger
Secretaris
Cilia Wittenveen
Penningmeester:
Berend Bosgra
Ledenadministratie
Piter Jellema
Jeugd (incl..CMV)
Thea Bootsma
Berend Bosgra heeft te kennen gegeven te willen stoppen met zijn bestuursfunctie.

8.

Vooruitblik (2015/2016)

9.

Rondvraag

10.

Volgende ledenvergadering oktober 2016

11.

Sluiting

Namens het bestuur,
Cilia Witteveen
secretariaat@covos.nl

Ledenvergadering woensdag 11 februari 2015
Locatie: 20:00 kantine de Greidhoeke te Easterein
1.
2.
3.
4.

Opening, welkom allemaal
Vaststellen van de agenda
De notulen van de vorige ledenvergadering worden hierbij vastgesteld.
Terugblik en vooruitblik op het seizoen 2014/2015

5.

Tc senioren (afgelopen seizoen)

Dames 2, promotieklasse, is er draagvlak voor

Voor de recreanten een trainer zoeken blijft lastig vanuit de onderste teams.

Bij de start van het seizoen krijgen we nog veel nieuwe aanmeldingen. De teams zijn dan al ingedeeld en
opgegeven bij Nevobo.

We spelen dit seizoen met een herenteam minder.

We hebben er voor gekozen om zoveel mogelijk jeugd door te laten stromen naar de hoogste dames
teams

Op dit moment zijn we bezig om de trainers te benaderen of ze volgend jaar verder willen. Daarnaast
neem Judy Bergsma de taak van Petra Wijnia over. Wij willen Petra bedanken voor de jarenlang inzet bij
de vereniging.

Recreanten Wommels gaat achteruit en dit is waarschijnlijk het laatste seizoen dat er in Wommels
recreanten actief zijn.
Tc Jeugd (afgelopen seizoen)

C1 staat bovenaan en doen het heel goed. De andere teams staan in de middenmoot.

De andere teams staan in de middenmoot

A1 nieuw team, bij elkaar gezet staan onderaan

Met veel hulp van vele ouders lukt het allemaal om alles rond te krijgen.

Per september 2016 zoeken we een nieuw lid van de jeugd TC, Catharina gaat er dan uit. Tjitske
Dijkstra neem de nieuwe taak van Catharina over. Catharina bedankt voor je inzet.
CMV

Begonnen met 4 teams, uiteindelijk 6 teams

Nieuwe shirts , logos gedrukt van Covos

Ouder kindtoernooi was dit jaar weer een groot succes.

Tijdens de afsluiting van het seizoen hebben we een prachtig Glow in the dark toernooi gehad waar we
afscheid hebben genomen van Marina.

6.

7.

Teamtaken
Bestuur: Al een aantal jaren geleden hebben we de teamtaken ingevoerd. Een goed moment om dit
eens met z`n allen te evalueren. Kunnen we dezelfde teamtaak behouden, is er behoefte om door te
wisselen?

Kees G: teamtaak liever na vijf jaar wisselen.

Rein A: veel verschil in teamtaken, bepaalde taken wel verwisselen

Klaas B: Een taak moet wel bij een team passen en dat mee laat wegen in de keuze van een teamtaak.
Het materiaalbeheer wordt inmiddels verzorgd door de sponsorcommissie dus deze teamtaak komt te
vervallen.
Gezamenlijk wordt er besloten om de teamtaken per drie jaar te bekijken en te rouleren.

8.

Financieel

Toelichting van Berend.

2000,- 3000,- euro positief in de begroting. De afgelopen jaar bewust wezen sparen. De vereniging
heeft deze buffer nodig om eventuele tegenslagen op te vangen.

Kascontrole: Titus Andringa en Sietske Merkus hebben de kas gecontroleerd. Er waren geen opvallende
zaken.

Nieuw kascommissie voor 2016: Sietske Merkus en Rein Altenburg

Klaas B: De rekening van Nevobo wordt toegelicht door Berend. We krijgen nu alleen de rekening van
de wedstrijden, de zaalhuur en die gaat gelijk naar de gemeente.

Verkoopactie: levert toch elkaar weer 1500,- 1600,- op wat gunstig is voor de vereniging.

Littenseradiel toernooi was een succes en levert ook een positieve bijdrage / promotie voor onze club.

De Rabobank actie: Levert nu maar 60,- euro op, dit is echt te weinig. Hier zouden we meer gebruik van
kunnen maken, om meer geld over te maken. Een verklaring zou kunnen zijn dat er meerdere
verenigingen aan meedoen en leden zo moeten kiezen welke vereniging ze 5,- gaan doneren.

Sponsoring shirts: Deze hebben we hoog ingezet in verband met aanschaf nieuwe kleding




9.

Jeugd Sponsor actie: april 2015. De jeugd gaat weer promotie maken bij de Poiesz in Scharnegoutum.
Opbrengt nog niet bekend.
Contributie: Gezien het positief saldo wordt dit jaar de contributie niet verhoogd. De leden gaan
hiermee akkoord.

Sponsorcommissie
Simke doet het voorstel om het materiaalbeheer bij sponsorcommissie te houden.
Voor de jeugd zoeken we nog sponsors. Textielstra blijft onze kledingsponsor. De balsponsors begint nu wat te
lopen. Verdere ideeën die er leven binnen de sponsorcommissie zijn is het idee om: Vrienden van Covos op te
zetten. Daarnaast laat Simke het nieuwe shirt zien.
Heren 1: Bootsma verlengd
Heren 2: Buro 260 verlengd
Heren 3:
Dames 1: Kafe Noflik (broekjes) Vd Eems
Dames 2: Ykema / lukkes verlengd
Dames 3: couperus verlengd
Dames 4: Textielstra
Dames 5: Silobacs
Dames 6: Altac
Jeugd: zoeken we nog sponsors

10. Bestuurssamenstelling

Vera verlaat het bestuur en Thea vervangt haar

Jeltsje en Mattie verlaten jeugd bestuur, Wietske en Dieuwke komen erin

Petra en Gert Evert verlaten de TC , Susan en Judy komen erin. Allen bedankt voor jullie inzet voor de
vereniging. En de nieuwe bestuursleden wensen we heel veel succes.
11. Vooruit blik

We willen als bestuur meer aandacht besteden aan promotie van de club. Daarnaast vinden we het
belangrijk dat de website goed werkt. We hebben de laatste tijd gewerkt ook veel aan de digitale
ledenlijst gewerkt.
In overleg met de TC – jeugd en senioren proberen we de lijnen binnen onze vereniging uit te zetten.
Veel ruis ontstaat doordat de communicatielijnen voor de leden niet altijd duidelijk zijn. In overleg met
de TC jeugden senioren hebben we hier afspraken over gemaakt.

Daarnaast willen we komend seizoen weer een scheidsrechtercursus aanbieden. Mede omdat er ook
veel nieuwe leden zich hebben aangemeld zonder volleybalachtergrond.

Digitale formulieren: er staat een laptop in het scheidsrechterhokje. Thea neemt met de teams contact
op voor een digitale wegwijs. Vanaf het nieuwe seizoen willen we werken met het invoeren van de
digitale wedstrijdformulieren.
12. Rondvraag
1. Klaas B: Gezien het Glow in the dark succes, willen we dit weer organiseren!
2. Wietske: een trainingscursus vanuit de nevobo komt die nog?
3. Trainingsmap: aangeschaft vanuit het bestuur. Die map ligt in het scheidsrechterhokje
Geartsje: volleybaltrainingmaken.nl 10 euro betalen en een leuk idee.
4. Anneke :Komt er nog een ouder kind toernooi?
5. Geartsje: wil graag de vergoedingen weten voor het geven van training
6. Arnold van Solkema, geeft leuke clinics met een soort apparaat om smashen te leren
7. Meinte: website werkt niet? Kan die ook uit de lucht
8. Meinte: CMV bekend maken van de wedstrijden
9. Meinte: Regio scheidsrechters? Is dit geregeld?
10. Gerard: willen de regio scheidsrechter duidelijk maken bij de teams?
11. Judy: de map in het scheidsrechterhokje is een ratjetoe? Kan dit verholpen worden?
12. Anneke, dames 1 bedanken voor de dinsdagavonden trainen geven! Ontzettend leuk ze worden vanaf nu de
“trochsetters”.
13. Wedstrijdformulieren: 2x boete van vijf euro , meisjes A1 en heren 2.
Arnold bedankt iedereen voor de opkomst en eindigt de vergadering om 21:22.

Financieel overzicht seizoen 2014-2015.
Ontvangsten

Uitgaven
Begroting
2015-2016

Contributies
Subsidie Gem. Littenseradiel
Sponsoring teams en advertenties
Sponsoring toernooien
Netto opbrengst verkoopactie
Renten
Commissie verkopen webshop
Opbrengst toernooien
Rabo Ledenactie sponsoring
Sponsoren ballen CMV
Opbrengst Littenseradieltoernooi
Opbrengst lotertij slotavond
Sponsoractie POIESZ jeugd

Totalen

31250,00
3254,00
4450,00
630,00
1750,00
150,00
85,00
200,00
100,00
500,00
750,00
0,00
0,00

43119,00

Werkelijk
2014-2015

Begroting
2014-2015

30756,50
3225,50
3987,40
1540,00
1618,15
109,05
81,34
100,00
60,00

31850,00
3292,00
3300,00
630,00
3200,00
120,00
35,00
200,00
100,00

730,83
0,00
960,00

1110,00
0,00
0,00

43168,77

43837,00

Begroting
2015-2016
Trainersvergoedingen
Huur sporthal en gymlokaal Mavo
Afdracht Nevobo
Kosten verkoopactie
Materialen (ballen, etc.)
Drukwerk / posters etc.
Portokosten etc.
Cursuskosten asp. trainers
Cursuskosten scheidsrechters
Bloemen en attenties kampioenen
Organisatie- en vergaderkosten
Bankkosten
Aankoop nieuwe shirts etc.
Sponsoravond
Websitekosten onderhoud
Webite (éénmalige kosten)
Kosten sportlink
Muziek en kosten slotavond
Div. algemene kosten

Werkelijk
2014-2015

Begroting
2014-2015

10500,00
16000,00
9900,00
p.m.
300,00
425,00
60,00
200,00
200,00
350,00
500,00
110,00
1500,00
300,00
200,00
1030,00
220,00
250,00
100,00

9906,05
15807,96
9813,00
p.m.
1121,07
262,85
0,00
15,00
0,00
209,00
651,70
116,71
2302,95
0,00
196,02

11500,00
17000,00
9200,00
1400,00
300,00
450,00
120,00
200,00
200,00
350,00
500,00
75,00
1100,00
0,00
200,00

219,37
0,00
41,50

220,00
250,00
100,00

Kosten Littenseradieltoernooi
Kosten overige toernooien

p.m.
300,00

p.m.
535,08

360,00
300,00

OVERSCHOT

674,00

1970,51

12,00

43119,00

43168,77

43837,00

Totalen

Toelichting bij jaaroverzicht 2014-2015.
Huur sporthal Easterein en gymlokaal Wommels en Reahûs

Afdracht Nevobo

Huur sporthal de Greidhoeke
Huur gymzaal Mavo en Reahûs
Huur sporthal i.v.m. toenooien

Ledengeld
Teamgelden
Toenooigelden CMV
Boetes

14863,94
592,23
351,79

15807,96

2275,00
6295,00
1223,00
20,00
9813,00

Balans per 15 september 2015
Bezittingen

Schulden

Bankrekening 3495.10.075
Spaarrekening 3152.888.244

421,70
19500,00

Materialen, ballen, kleding
Vordering rest subsidie 2014

0,00
785,00

Totalen

20706,70

Stand eigen vermogen op 16 sept. 2014
Overschot 2014-2015

17.236,19
1.970,51

Stand eigen vermogen op 15 sept. 2015

19.206,70

D1 : Vooruitontv. sponsoring Rabobank
D1 : Vooruitontv. sponsoring Drukkerij v.d. Eems
Crediteuren

1250,00
250,00
0,00

Eigen vermogen

19206,90

Totalen

20706,90

Definitieve begroting seizoen 2015-2016.

Contrbuties
Subsidie Gem. Littenseradiel
Sponsoring o.g.v. best. lijst
Netto opbrengst verkoopactie
Rente
Commissie verkopen webshop
Opbrengst toernooien/loterij
Sponsoring toernooien
Rabo Ledensponsoring
Sponsoren ballen CMV

Netto opbrengst Littenseradieltoernooi

Totalen

31.250,00
3.254,00
4.450,00
1.750,00
150,00
85,00
200,00
630,00
100,00
500,00

750,00

43.119,00

Trainersvergoedingen
Huur sporthal en overige zalen
Afdracht Nevobo **
Materiaal (ballen, netten, etc.)
Drukwerk seizoenboekje
Portokosten, verzendkosten
Cursuskosten t.b.v. asp. trainers
Cursuskosten t.b.v. scheidsrechters
Organisatie- en vergaderkosten
Activiteiten/prijzen/attenties
Bankkosten
Aanschaf nieuwe kleding etc. *
Organisatiekosten sponsoractiviteit
Website nieuw (éénmalig)
Websitekosten (onderhoud etc.)
Kosten Sportlink
Muziek slotavond
Diverse algemene kosten

10.500,00
16.000,00
9.900,00
300,00
425,00
60,00
200,00
200,00
500,00
350,00
110,00
1.500,00
300,00
1.030,00
200,00
220,00
250,00
100,00

Kosten diverse toernooien

300,00

Resultaat positief

674,00

Totalen

43.119,00

** Specificatie afdracht Nevobo.
Teamgelden (senioren en jeugd)
Contributie (bondsleden)
CMV teamgelden en toernooien

6.550,00
2.150,00
1.200,00

Totaal

9.900,00

* Toelichting nieuwe kleding etc.
In 5 jaar afschrijven ivm contractduur
Verwachte aanschaf dit seizoen
Toe te rekenen aan seizoen 2015-2016

7.500,00
1.500,00

