
Notulen Algemene Ledenvergadering Pegasus  

  

Datum: dinsdag 26 september 2017  

Tijdstip: 20.00-22.00 uur   

Locatie: zaal 3.1 Ark van Oost  

Aanwezig: 29 aanwezigen  

Afwezig met afmelding: 19 afmeldingen 

  

Agenda   

 

1. Opening  

Hedser opent de vergadering om 20.00u en bespreekt de agenda. Hij stelt het bestuur voor. 

Serra en Marije zijn afwezig vanwege vakantie. 

2. Notulen van de ALV van 11 april 2017  

Geen opmerkingen over notulen. Notulen worden daarmee goedgekeurd. 

3. Mededelingen  

Lotte: 

- Twee teams gaan deelnemen aan het NOJK.  

- VT2/3 opleiding gaat in september starten.  

- Jorn aangetrokken in de TC voor de prestatielijn en Guus van den Elzen aangetrokken als 

Trainerbegeleider 

- Johan Kuppen en Marissa Burgers zijn toegetreden tot de TC. 

Bas:  

- Begin seizoen weinig ballen. Rondje gemaakt voor terugzoeken ballen. 32 ballen gevonden. 

Ballen moeten terug de ballenkast na trainingen.  

- Materiaal verouderd, dit heeft de aandacht van het bestuur. Dit wordt altijd gemeld bij de 

gemeente. Helaas tot nu toe geen nieuw materiaal vanuit gemeente.  

Hedser: 

- Lonneke Wijnhoven is gestart met opleiden van jeugdscheidsrechters. 

- Lustrumjaar: 30 september openingsfeest 

- Vertrouwenspersoon: geen meldingen gehad.  

 

4. Financieel beleid  

 

Ieder jaar wordt een onderdeel van beleidsplan besproken en aangepast. Dit jaar is het 

financieel beleid aan de beurt. Deze wordt vanavond besproken. Sheets worden doorgelopen 

met aanwezigen.  



 

Gerco: stukken staan op de site maar onduidelijk wat er is aangepast gaat worden. 

Begeleidend schrijven was fijn geweest. 

Hedser: er was geen financieel beleid, daar is nu in voorzien. Input o.a. vanuit kascontrole. In 

het huishoudelijk regelement zijn onnodige of dubbele zaken geschrapt.  

Claudia: komen de stukken online? 

Hedser: deze komen zeker op de site. Site is vernieuwd, daar staan alle stukken op. 

 

Dia1/5: geen opmerkingen of vragen 

 

Dia 2/5: commissies moeten een plan hebben met een sluitende begroting. Alles moet juist 

gedeclareerd worden. Ook rol van kascommissie is opgenomen.  

Harry: er staat penningmeester, moet dit niet bestuur zijn? Dit om te zorgen dat 

verantwoordelijkheden zijn verdeeld.  

Hedser: penningmeester is afgevaardigde, dus in die zin ook het bestuur. 

Besproken wordt hoe dit aangepast zou kunnen worden. Voorstel is om in het financieel 

beleid het bestuur te vernoemen ipv penningmeester.  

 

Dia 3/5: begroting wordt voor 1 seizoen vastgesteld, daar moet elk jaar bij de ALV opnieuw 

over gestemd worden. Ander punt betreft de reserve. Dit moet duidelijk vastgelegd worden.  

Johan Gudden: begroting is €150.000. Dan zit je met een reserve van €30.000? 

Hedser: Correct. 

Florien: dat is dan per jaar? 

Hedser: juist. 

Theo: begroting wordt voor 1 jaar vastgesteld, maar er staat ook contributie voor 1 jaar. 

Klopt dat?  

Hedser: ja.  

Gerco: nu is het niet duidelijk wie de contributie vaststeld? 

Hedser: klopt, dat staat in andere sheet. 

Harry: moet ALV dan niet bijzondere ALV zijn? 

Hedser: klopt, passen we aan. 

Maarten: 3.2, wat ga je doen als je over je maximum heengaat?  

Hedser: het is niet de bedoeling een enorme reserve op te bouwen.  

Martijn: de bedoeling is geen winst, maar met een grote reserve heb je winst. Zou je niet iets 

moeten opnemen over bestemming overtollige reserve? 

Olaf Hansen: advies om niet te doen, omdat je jezelf beperkt om tzt te kijken waar je het aan 

uit zou willen geven. Dat zou dan de ALV kunnen bepalen. 

Hedser stelt voor om  in het financieel beleid op te nemen dat indien de reserve moet 

worden afgebouwd, hiervoor een voorstel aan de ALV wordt gedaan.  

 

Dia 4/5: het is veel werk om meerdere malen per aar de contributie te innen. Daarbij merken 

we dat er een aantal leden is dat niet betaald. Door dit terug te zetten naar 2 keer, 

ondervangen we beide punten.  

Harry: is het een idee een bedrag toe te voegen op de contributie bij leden die niet betalen?  

Onno: dit is een uiterste redmiddel en kost veel extra werk.  

Hedser: we zien dat als we in gesprek gaan met leden, er vaak toch betaald wordt.  

Maarten Funk: moeite met 2 termijnen, vanwege de hoge bedragen per inning. Advies om 4 

termijnen aan te houden.  



Johan: herkenbaar. Voorheen veel verzoeken om na de 20ste van de maand te innen.  

Bas: in individuele gevallen kan in overleg altijd afgeweken worden.  

Martijn: regels moeten dan wel heel duidelijk zijn. Is het niet handiger de termijnen naar 

voren te halen?  

Hans: termijnen naar voren halen is qua inning niet mogelijk omdat de contributie eerst door 

de ALV moet worden vastgesteld voordat deze geïnd kan worden. 

Hedser: we proberen te benadrukken dat persoonlijk contact bij betalingsverlegenheid  de 

voorkeur heeft. In overleg komen we vaak tot een oplossing 

Ingrid: wat als iemand in de laatste wedstrijd geblesseerd raakt? 

Hedser: individuele gevallen worden altijd besproken.  

(aanpassen geschiedgeschiedt) 

Kasper: wat als er nu meer mensen contact gaan opnemen omdat ze niet kunnen betalen? 

De kans is natuurlijk aanwezig dat je hiermee meer verzoeken voor betalingsregelingen krijgt. 

Johan Gudden: blijft het technische mogelijkheid tot 4 termijnen open? 

Onno: ja 

 

Dia 5/5: in de trainersvergoeding is de afgelopen jaren wat aangepast, vooral verschil 

prestatielijn/VT. Andere kosten zijn al jaren laag. Weinig boetes gekregen / kosten gemaakt.  

Maarten Funk: bij trainersvergoeding wellicht onkostenvergoeding aangeven.  

Hedser: het zijn geen onkostenvergoedingen, het zijn vrijwilligersbijdragen daarom hebben 

we er voor gekozen dit zo te laten staan in het concept beleid. 

Johan: worden trainers met meer dan €1500 aangegeven bij de belasting? 

Onno: Nee, gezien het gaat om onkostenvergoedingen is dit niet nodig. 

 

Lieke: splitsing kan gemaakt worden. Reiskosten / trainingsvergoeding.  

Hedser: doen we. 

Florien: kan dit ergens komen staan? 

Hedser: Is in individuele gevallen, dus wat ons betreft niet nodig om dit verder vast te 

leggen. 

 

Hedser vraagt of er nog algemene vragen zijn?  

Theo: handig om de zaken nu zo gesplitst te hebben. 

 

Stemming beleid: 

Tegen: 0 

Onthouding: 0 

Voor: 29 

 

5. Aanpassingen huishoudelijk reglement   

Huishoudelijk regelement is aangepast omdat er onnodige zaken in stonden en zaken die nu in 

het financieel beleid of in de statuten ondergebracht zijn. 

 

Dia 1 /2:  

Marlies: senior en junior leden worden genoemd. Moeten ook de CMV in het officiële tenue?  

Hedser: het is voor de CMV niet verplicht een shirt te kopen.  

Marlies: zou je dan niet op moeten nemen dat CMV uitgezonderd is?  



Hedser: Mee eens, passen we aan in het voorstel. 

Ingrid: is het voor leden mogelijk jezelf in te lezen in wat er verwacht wordt van commissie- en 

bestuursleden? 

Hedser: alle informatie, statuten en beleidsstukken zijn op de website van Pegasus te vinden. 

Jean: de lat ligt nogal hoog met regel 1. Is dat nodig? 

Maarten: je zult de regel in praktijk niet vaak nodig hebben, maar je wilt dit toch vernoemen.   

Hedser: Eens met beiden. Het is weliswaar een formaliteit, maar wel van belang om hierop terug 

te kunnen vallen als de situatie hier om vraagt. 

 

Dia 2/2: arbitrage is een jaarlijks terugkerend thema. Dit willen we neerleggen bij teams.  

Gerco: hoe ziet het er in de praktijk uit als er een team teruggetrokken moet worden omdat er te 

weinig hoge scheidsrechters zijn? 

Hedser: we proberen de verantwoordelijkheid daar te leggen waar het hoort te liggen. We 

moeten als vereniging zorgen dat we het voor elkaar hebben.  

Sanne: wie is verantwoordelijk als een jeugdlid iets kapot maakt? Is een ouder verantwoordelijk? 

Hedser: dat komt inderdaad bij de ouders terecht.  

Verwijderde artikelen worden besproken. Veel punten geschrapt omdat ze overbodig zijn of 

omdat ze ook in het financieel beleid zijn ondergebracht.  

 

Aan het financieel beleidsplan moet toegevoegd worden: onder de 18 betalen naar leeftijd ipv 

niveau.  

 

Gerco: In het oude Huishoudelijk Reglement staat letterlijk dat de contributie jaarlijks wordt 

verhoogd. Waarom is dit verwijderd. 

Hedser: Omdat het een overbodige bepaling is . De ledenvergadering bepaalt in de ALV de 

verhoging en stelt deze vast. Daarnaast is de contributiebepaling in het financieel beleidsplan is 

ondergebracht. Overbodig punt geworden.  

 

Harry: is er een tucht regelement? 

Hedser: we hebben een klimaat veilige sportomgeving. Alle trainers hebben een VOG nodig en zij 

krijgen een instructie hoe met jeugdspelers omgegaan moet worden.  

Harry: houdt je je dan aan de regeling die de NOCNSF heeft gesteld? 

Hedser: ja.  

Maarten: wat als je als bestuur iemand wil schorsen vanwege wandaden? 

Hedser: dat is vastgelegd in de statuten. Daar staat de gang van zaken beschreven.  

 

Stemming: 

Tegen: 0 

Onthouding: 0 

Voor: 29 

 

6. Jaarverslag 2016-2017   

Jaarverslag is in april besproken en wordt nu kort besproken.  

- Begeleiding fysiotherapeut is opgestart 

- Jorn Braam is aangewezen als coordinator prestatielijn 

- VT trainingen starten in oktober 



- Guus van den Elzen is aangewezen als trainersbegeleider 

- Initiatieven jongensvolleybal is on-hold omdat er vanuit de Nevobo weinig input komt 

- clinics worden in Nijmegen Oost al 2 jaar aangeboden, sinds vorig jaar ook in Nijmegen 

Noord (samenwerking met Vocasa) 

- introductieboekje hopen we nog steeds  

- Website heeft een jubileum-look gekregen en wordt door Peter Vermeer, Marlies Keizer 

en Rob Meuwese up to date gemaakt 

- Jeugdspelers zijn afgelopen seizoen betrokken bij het fluiten van CMV toernooien 

- Jubileumcommissie is actief in organiseren van activiteiten 

- Regiovolleybal wordt niet gefinancierd door de bond. Zo lang de bond niet meebetaald 

gaat dit niet van de grond komen.  

 

Gerco: is dit toch niet goed om te ontwikkelen gezien de doelstellingen van de vereniging?  

Hedser: Dat zou zeker bijdragen, maar vooralsnog is er nog geen partij gevonden die dit 

kostendekkend kan aanbieden. 

Harry: Pegasus staat goed bekend bij andere verenigingen als het gaat om 

talentontwikkeling.  

- Wedstrijdsecretaris is bezig met alles in gereedheid te krijgen voor het DWF 

Harry: omgang met tablets problematisch.  

- Meerjarenbegroting on hold 

- RI&E Sociaal en Veilig sportklimaat is uitgevoerd 

Hedser geeft als aanvulling op het jaarverslag de toevoeging van de groep Sport en Bewegen Plus aan 

de vereniging. Zij trainen vanaf dit seizoen elke donderdagavond in het kleine zaaltje. Ook bieden we 

in samenwerking met Vocasa vanaf vorig seizoen CMV trainingen aan in Nijmegen Noord. (Sporthal 

de Spil) 

7. Resultatenrekening 2016-2017  

Onno ligt de resultatenrekening toe. Het eindresultaat is met € 300,-. 

Verschillen begroting / resultaat: 

- Zaalhuur: extra zaal in moeten huren vanwege inhaalwedstrijden en CMV in Nijmegen 

Noord. Er was wellicht ook scherp begroot.  

- Commissies: hebben minder uitgegeven dan begroot. 

- Diverse kosten: alles wat niet voorzien is. Dit bedrag is deels te verklaren door 

promotiekosten prestatieteams. Een ander deel is te verklaren vanwege kosten die zijn 

gemaakt in het Montessori ivm afgaan alarm.  

Annet: kan ik hier ook kosten van bijv. drankjes scheidsrechters etc in terugvinden? 

Onno: dan zou je over de seizoen heen moeten vergelijken. Dat valt onder de post commissies.  

 

Inkomsten: 

De post inkomsten uit contributies zou eigenlijk ca.€  5000,- hoger moeten liggen. Hiervan zijn echter 

de kosten van de korting voor leden op nieuwe wedstrijdshirts afgetrokken. Johan: hoeveel leden 

heeft Pegasus nu? 

Onno: 477 leden. De korting gold alleen voor spelende leden die het jaar daarvoor al lid waren. 380 

leden hebben korting gehad van € 15,- 



- Overige opbrengsten: saldo marikentoernooi. Daar stond nog geld op wat is overgezet 

naar de Pegasus rekening.  

Florien: waar kun je de fysiotherapeut terugvinden in de begroting? 

Onno: vorig jaar was dit gratis. Zouden we hem betalen, zou dat vallen onder trainers.  

Lieke: waar kun je de sponsoren terugvinden? 

Bas: sponsors staan in de app, op de website en in het clubblad dat 2x per jaar uitkomt. Per sponsor 

wordt een pakket opgesteld.  

Linda: het bedrag trainerskosten is erg hoog, zeker in vergelijking met zaalhuur. Waar komt dit 

bedrag vandaan?  

Onno: we hadden vorig jaar ongeveer 40 teams (senioren/jeugd/CMV) waar voor iedere training een 

vergoeding vastgesteld is. De eerste teams hebben trainers met andere afspraken, zij hebben een 

veel hogere vergoeding.  

Bas: sinds een aantal jaar proberen we van onderaf kwaliteit te bieden aan spelers. Er is ingezet op 

gediplomeerde trainers om jeugd goed op te leiden. Deze lijn wordt steeds verder doorgetrokken 

naar de prestatielijn.  

Linda: welke bedragen moet ik aan denken? 

Gerco: is het geen idee om de vergoedingen transparant te maken en de splitsing te maken 

breedtelijn-prestatielijn? 

Hedser: Hier kunnen we voor komend seizoen naar kijken. Het overzicht met de 

trainersvergoedingen zullen we op de website plaatsen. 

 

Onno bespreekt te balans en licht er enkele punten uit.  

- Debiteuren contributie zijn leden die nog moeten betalen. Dit is erg afgenomen t.o.v. 

vorig jaar. Veel leden alsnog betaald 

- Uitgaven: voorziening voor mensen die zich wellicht ooit melden die nog geld van ons 

krijgen. 

- Banksaldo: ??? 

- Eigen vermogen: gedeelte geld ligt vast op uitgaven.  

Johan: er zou 20% eigen vermogen moeten zijn? 

Theo: wat zijn de overige voorzieningen? 

Onno: dat is een oude lening vanuit het Marikentoernooi. Deze betalen ze niet terug, maar staat op 

de balans. Deze blijft er vooralsnog staan. 

Gerco: met dit bedrag blijf je wel boven de 25%. 

Onno: dat klopt, maar is niet zo bedoeld. We willen hier graag nog iets mee doen.  

Bas: we wilden de Lustrumcommissie hiermee de mogelijkheid geven iets op te pakken. Dat zou met 

dit bedrag kunnen.  

 

 • Advies kascontrole  

Maarten geeft aan dat de boeken er goed uitzagen. De begroting is een getrouwe weergave van de 

financiële situatie.  

Advies toekomst: zie schrijven maarten 

Stemming: 

Tegen: 0 

Onthouding: 0  



Voor: 29 

 

8. Benoemen kandidaat bestuursleden  

Hans Velema heeft zich aangemeld als kandidaat Penningmeester. Bas moet herkozen worden, 

termijn zit erop. 

Stemcommissie wordt gevormd door Marlies de Keizer en Laura Snelders.   

Hans: 29 stemmen voor 

Bas: 29 stemmen voor 

Bas en Hans zijn beiden aangesteld door de ALV 

 

Hedser neemt rooster van aftreden door. Bas geeft aan dat het tijd is voor vernieuwing binnen het 

bestuur. Hedser en Bas zien dit jaar als hun laatste seizoen. Daarbij is Serra per september gestopt en 

zal op korte termijn ook een secretaris gevonden moeten worden omdat Marije in april zal stoppen. 

We hopen dat er mensen opstaan die het stokje over willen nemen.  

Johan Gudden: draag dit breed uit. Jullie staan bekend als een goed bestuur, maar zorg dat binnen de 

gehele vereniging bekend is dat er bestuursleden gezocht worden.  

9. Jaarplan 2017-2018  

Bas neemt de doelstellingen uit het jaarplan 2017-2018 door.  

Gerco: er zijn veel teams die een team als trainer hebben. Kan er onderzocht worden waarom er 

weinig trainers zijn? 

Bas: opleiding wordt aangeboden om onzekerheden weg te nemen. We merken dat er steeds 

minder vrijwilligers zijn. Daarbij wordt nog steeds het overgrote merendeel door een trainer ipv 

een team getraind. 

Lieke: is er ooit gekeken naar een andere manier om de vrijwilligerstaken te verdelen? 

Bas: we zullen dit meenemen naar de eerstvolgende bestuursvergadering.  

Theo: dit is ooit geprobeerd, maar tot nu toe altijd mislukt.  

Florien: werkt de persoonlijke benadering niet beter?  

Bas: we proberen zoveel mogelijk de persoonlijke benadering te kiezen. 

Harry: trainerstekort is een landelijk probleem.  

Johan Kuppen: A en B jeugd wordt inmiddels gestimuleerd om training te geven aan andere 

jeugdteams.  

Ingrid: het tekort aan trainers is zonde van de kwaliteit van je teams. Goed om dit te 

onderzoeken.  

Harry: is het een idee om ook ouders te betrekken en evt op te leiden tot bijvoorbeeld 

jeugdcoach? Wellicht boor je hiermee een nieuwe groep vrijwilligers aan. 

Ingrid: komt er een echt groots lustrumfeest waar oud-leden kunnen komen? 

Hedser: activiteiten hebben een lustrumtintje gekregen en oud-leden kunnen in principe overal 

bij aansluiten.  

 

10. Begroting 2017-2018  

Hans neemt de begroting door per post. 

- Zaalhuur: trainingen/wedstrijden. Verhoging vanwege o.a. verhoging huur door 

gemeente, Sport en Bewegen groep en uitbreiding CMV training. Verder zien we dat er 

na de meivakantie eigenlijk niet meer volledig wordt getraind door breedteteams, maar 



we wel zaal huren. In de huidige begroting zijn we er dan ook vanuit gegaan dat vanaf 

komend seizoen de trainingen per 1 juni stoppen. 

Annet: het is jammer dat er niet getraind wordt in schoolvakanties.  

Hedser: we zien dat er erg weinig leden trainen en het eigenlijk zonde is van de zaalhuur. 

Linda: is het niet mogelijk om je in te tekenen voor trainingen? 

Hedser: dit is een flinke klus om dit allemaal apart te gaan regelen. Dat gaan we dan ook 

niet faciliteren. 

- Nevobo: gebaseerd op aantal teams 

- Trainers: stijging wordt verklaard door invulling posities assistent-trainers + trainer Sport 

en Bewegen + fysiotherapeut. 

Annet: wat doe je met de trainersvergoeding voor een team dat training geeft? 

Hedser: zij krijgen nu als team de vergoeding overgemaakt.  

Gerco:  Ik vind dit eigenlijk niet correct omdat de belasting voor een jaar training geven 

een andere is dan wanneer een team een ander team het hele jaar traint.  

Hedser: Ik herken wat je zegt. We gaan dit komend seizoen in het bestuur bespreken en 

komen met een voorstel.  

- Commissies: gemiddelde van de afgelopen 3 jaar  

- Vrijwilligersvergoeding: BBQ 

- Diverse kosten: tegenvallers worden daarmee opgevangen 

- Voorziening €1000: Lustrum 

- Contributie: verhoging tov vorig seizoen vanwege Sport en Bewegen + vorig jaar hadden 

we korting vanwege de shirts + verhoging zaalhuur vanuit gemeente 

- Sponsors: blijven gelijk, afspraken gelden voor meerdere jaren 

- Acties: DAR oud papier is nu met 2 wagens 

 

Hans neemt het contributievoorstel door. Hierin is alles van vorig jaar overgenomen met 2% 

verhoging.  

Florien: hoe is de verdeling voor de contributie mbt prestatielijn/breedtelijn gemaakt?  

Bas: goede discussie om te voeren. Dit is inderdaad niet evenredig verdeeld.  

Gerco: wanneer gaat hier goed naar gekeken worden? De verdeling is op dit moment in mijn beleving 

uit balans. 

Hedser: Het is niet verkeerd om hierover in discussie te gaan. Gezien het tijdstip stel ik voor om dit 

gesprek op een ander moment te voeren. Daarbij is de ALV de afgelopen jaren bij iedere stap/ 

voorstel meegenomen en heeft dit in de huidige verdeling geresulteerd. Het kan dan ook geen 

verrassing zijn..  

Marlon: moet je dan ook niet gaan kijken naar teams die minder krijgen dan ze geven? Bijvoorbeeld 

teams die van een team training krijgen.  

Hedser: dit is zeker waar, maar dit zijn ook vaak teams die zelf ook geen trainer leveren.  

Olaf: is het een idee om hier een keer een ALV voor de plannen? 

Hedser: laten we in de voorjaars ALV hier dieper op ingaan.  

Sanne: zouden we dan ook de vrijwilligerstaken kunnen bespreken? 

Johan: heren 9 mist spelers. Wat als wij iemand willen lenen?  

Hier wordt na de ALV op ingegaan. Dit is een individueel geval. 

Stemming begroting: 

Tegen: 2 

Onthouding: 1 



Voor: 26 

10. Rondvraag  

Marlies: leuke foto’s mogen doorgestuurd worden aan de website commissie. Zo ook foto’s van lang 

geleden in het kader van het lustrum. 

Harry: er zou aandacht komen voor de herkenning van de zaal 

Gerco: probleem van FB is dat er veel zaken op FB komen en dat je daardoor misschien dingen mist. 

Kan het nieuws op de website goed bijgehouden worden? 

Marlon: er wordt weinig gemaild. Is het niet mogelijk toch meer te mailen? 

Hedser: we mailen zo weinig mogelijk. Via de site en FB is alles te vinden. 

Annet: doe allemaal mee met de Grote Clubactie. 

Ingrid: vrijwilligers Zeven Heuvelenloop 19 november kunnen zich nog steeds aanmelden 

Peter: Sport en Bewegen is met een kleine groep. Hoe zorgen jullie er als vereniging voor dat onze 

groep blijft bestaan?  

Hedser: er liggen duidelijke afspraken met de gemeente over deze groep 

 

11. Afsluiting 

Hedser sluit de vergadering om 22.24u met de mededeling dat de volgende ALV plaatsvindt op 

donderdag 17 mei 2018.  


