Algemene ledenvergadering Covos 10 februari 2016
Locatie Café Noflik te Easterein
1. Opening en mededelingen
Arnold heet iedereen van harte welkom op deze vergadering. We
hebben dit jaar gekozen voor Noflik Easterein, ook omdat zij onze sponsor zijn.
Thea is vanuit verplichtingen van het werk niet bij.
2. Vaststellen agenda
3. Notulen vorige vergadering
Geen opmerkingen, bedankt Cilia
4. Terugblik seizoen 2014-2015
We hebben geprobeerd de communicatie lijnen binnen de besturen meer te stroomlijnen.
Dit is in overleg met jeugd tc – senioren en tc en de ledenadministratie besproken.
We willen bij de recreanten nieuw leven inblazen, hier zoeken we nog een contactpersoon
voor.
De website is opnieuw opgezet en wij hopen hiermee ook de communicatie naar de leden te
verbeteren.
Gerard Tc: Petra en Wiebe zijn eruit. Judy en Susan en Gerard zijn nu Tc. Bas is gevraagd om
aan te schuiven bij de Tc. Het doel is om alle lagen van de vereniging vertegenwoordigd te
hebben.
De aan en afmeldingen zijn nu erg laat en hier kunnen we dan niet op rekenen. We zijn nu
bezig de trainers te inventariseren. We proberen voor volgend seizoen de teamindeling 1
mei klaar te hebben. In de zomer proberen we dit plan even te bevriezen, gelijk in mei op de
website te plaatsen en dan in september dit definitief te maken.
Talitha: is het een idee bewust lagere teams groter te maken?
Doel is om per team er 9 spelers in te zetten.
Een ander doel van de vereniging is om de recreanten meer te verbinden met onze
vereniging, zij regelen veel zelfstandig en wij denken dat hier nog meer winst valt te behalen.
Jeugd Tc: Afgelopen jaar is C1 kampioen geworden. Ze trainen twee keer en zijn nu A1 en
staan vierde. Ze doen goed mee met de competitie.
A2 die traint ze en die staan 8ste.
Twee B teams gestart, uiteindelijk 1 B's van gemaakt. Dus die zitten nu in hogere poule.
9 maart gaan we met coaches en trainers om tafel om de inventarisatie voor volgend jaar.
Hetzelfde jeugd Tc teamindeling voor 1 mei rond te krijgen.
Voor 1 april afmelden, als je niet weet dat je blijft, meld je af.
Ouders zijn niet leidend bij de teamindeling, dit levert wel af en toe problemen op.
CMV seizoen 2014-2015 Rein Altenburg: Met 5 teams begonnen en met 7 teams eindigt.
Jeugd Covos doet goed mee met het niveau. Vorig jaar heeft CMV 1 kampioenschap in Sneek
gewonnen mochten ze door naar Hardenberg. In Hardenberg wonnen ze ook. Daarna

mochten ze naar kampioenschappen van Noord Nederland. In Eindhoven zijn ze 7de
geworden. Een prachtige prestatie. Het seizoen is afgesloten met glow in THE dark toernooi.
Sponsorcommissie, Jurian: Het materiaalbeheer ligt nu bij ons. Seniorenteams allemaal
gesponsord. Bij de jeugd moeten nog twee teams in sponsor hebben. Voor volgend jaar zijn
we daarvoor opzoek. we zijn met 1 in gesprek.
Balsponsor loopt wel. Ziet er mooi uit. De jeugd heeft allemaal een vest gekocht via de site
van Textielstra. Wie er nog een sponsor weet, kan zich aanmelden bij Jurian.
5 Teamtaken
Een nieuwe teamtaak is om eenBeachvolleybaltoernooi te organiseren bij de Klomp te
Wommels. DIt willen wij eigenlijk aan een team toe bedelen. Dit initiatief komt uit het
gesprek met de Nevobo. Willen jullie meedoen met de sportweek? De tweede vraag is
zouden jullie het leuk vinden om in de zomer te beachen op het veld.
In de zaal wordt positief gereageerd, het is een mooie kans om deze te pakken, er wordt
positief gereageerd. We doen mee met de sportweek. dames 8 gaat dit inventariseren.
6. Financiën
Sponsoring loopt goed en gaat omhoog. Door op verschillende manieren sponsoring binnen
te halen komen we in een positief saldo. Dit seizoen zijn er lagere trainingkosten en zijn de
velden beter ingehuurd. Dit zie je direct in het financieel overzicht. De nevobo kosten zijn
omhoog gegaan. Er zijn materialen besteld voor de jeugd. Gelukkig sluiten het positief af
met 1970,- euro.
Kascontrole Sietske Merkus en Rein Altenburg hebben de kascontrole. We staan er goed
voor.
7 Bestuurssamenstelling
Berend heeft aangegeven er mee te stoppen voor volgend jaar. wie voelt zich geroepen? We
horen graag wie dit is.
8 Vooruitblik 2015-2016
We zijn op zoek naar een contactpersoon van de recreanten waardoor we hier meer
verbinding willen met de club, nu ervaren wij dit als een los eiland. In de zomer zouden we
iets aan het Beachvolleybalveld bij het Zwembad de Klomp kunnen doen. Het is fijn dat
dames 8 ons hierbij wil ondersteunen. Daarnaast werken we aan promotie van de club door
clinics, website om de bij onze vereniging op peil te houden.
9. Rondvraag:
Foto’s website: maken van de wedstrijden: er komen weinig foto's binnen. Deze mogen jullie
sturen naar pr@covos.nl
Rein Altenburg: Open club kampioenschappen meedoen?? Wanneer is dit en wordt dit
ergens vanuit georganiseerd.
Talitha: opbouwen 19:00 op vrijdagavond is moeilijk. De zaal is dan beschikbaar. Het punt is
duidelijk en moeilijk op te lossen omdat de wedstrijden niet later mogen worden ingedeeld.
Scheidsrechters indelen blijft lastig met jonge aanwas van teams. Het is wel de
verantwoordelijkheid om dit zelf binnen een team op te lossen.

Er is behoefte om een scheidsrechtercursus te organiseren binnen de vereniging.
Meinte: ik erger mij aan de ballen? De kist is eigenlijk te klein.
Piter Jellema gaat hier een oplossing voor zoeken.
10. Volgende ledenvergadering oktober 2016
Het voorsteel is om voortaan de ledenvergadering in oktober te organiseren. Het is nu soms
lastig op te praten over het seizoen dat al voorbij is. Het voorstel is goedgekeurd. Iedereen
wordt bedankt voor de aanwezigheid en we sluiten de vergadering om 21:32

