
 

Algemene Ledenvergadering Pegasus 
 
Datum:    Donderdag 16 mei 2019 
Tijd:    20:00-22:00 uur  
Locatie:   Vergaderzaal 2.4 
Aanwezig bestuur:  Paul Klaassens, Hans Velema, Inge Stortenbeker (& Marlous Hennink, niet in 

bestuur) 
Afwezig bestuur:  Mirjam Laarman (ziek) 
Aanwezige leden: 17 leden 
Afwezige leden:  21 afmeldingen voorafgaand aan ALV 
 
 
Notulen 
 

1. Opening 
 

a. Paul opent de vergadering om 20:01 uur.  
 

2. Bespreken en goedkeuren notulen ALV d.d. 6 september 2018 en 11 december 2018 
 

a. Geen op- of aanmerkingen. De notulen van de vorige ALV worden ongewijzigd 
goedgekeurd. 

 
3. Mededelingen 

 
a. Marlous stopt als commissaris commissies en Shannon Dieltjes volgt haar per start 

van seizoen ’19-’20 op.   
b. Hans vermeldt dat vorig jaar tijdens de ALV besloten is dat teams die training geven 

een bon van Café Van Ouds krijgen, maar daar is geen bedrag bij vastgesteld. Het 
voorstel is een bedrag van €150,-. 

• Annet vond de oude vergoeding van €250,- hoog. Hans licht toe dat dit 
bedrag niet om een teamtrainersvergoeding gaat, maar een 
tegemoetkoming voor teams die afgelopen seizoen geen trainer hadden.  

• Dames 9 zou eerst ook van een team training krijgen, maar dit heeft Guido 
uiteindelijk volledig op zich genomen, Hans past dit aan in het overzicht en 
zorgt voor de passende vergoeding. 

• Recreanten krijgen als team een vergoeding, maar Cora geeft aan dat ze 
dat wat overbodig vindt. Andere recreantenteams hebben geen trainer. 

• Het bedrag voor een bon van Van Ouds wordt met goedkeuren van de ALV 
vastgesteld op €150,-.  

c. Namens Mirjam communiceert Inge dat het streven is om de concept teamindeling 
eind mei rond te hebben. De TC is voor volgend seizoen weer druk op zoek naar 
trainers.  

d. Op 15 juni vindt het “Act as One” nevobo congres plaats. Er zijn drie plaatsen voor 
leden om daar naartoe te gaan en Inge vraagt mensen zich daarvoor aan te melden 
als ze interesse hebben. 

 
4. Voortgang doelstellingen seizoen 2018-2019  

a. Een aantal zaken van het jaarplan is gerealiseerd, maar in verband met een tekort 
aan vrijwilligers zijn veel taken blijven liggen. 



 

b. Veel van de huidige sponsoren blijven voor komend seizoen, 
maar de verwachting is dat een belangrijke sponsor gaat 
stoppen. 

c. AVG is waar nodig het afgelopen seizoen opgepakt. Zo is 
bijvoorbeeld in de eerste instantie door de arbitragecommissie een mail gestuurd 
waarin alle mailadressen van de scheidsrechters stonden vermeld. De commissie 
vraagt volgend seizoen alle scheidsrechters om toestemming voor het delen van hun 
contactgegevens, zodat scheidsrechters elkaar kunnen vinden. 

d. Guido vraagt zich af of het verenigings-brede krachtprogramma nog gelukt is. Paul 
antwoordt dat dat eerst uitgerold wordt bij de prestatieteams en mogelijk later 
indien er voldoende interesse voor is ook nog voor de breedtelijn wordt uitgebreid.  

 
5. Voorlopige resultatenrekening 2018-2019  

a. We sluiten het seizoen naar verwachting met een positief resultaat af. Hans licht toe:  
• De zaalhuur is minder dan begroot vanwege: het ontbreken van een 

tweede training bij enkele jeugteams; Uiteindelijk efficiënter geplande 
zaterdagen in de tweede seizoenshelft; Begrotingsfout door maar 1 vrije 
week te rekenen in de meivakantie. 

• Kosten van trainers zijn minder vanwege: Enkele trainers uiteindelijk 
minder gefactureerd/gedeclareerd dan afgesproken; Geen tweede training 
bij enkele jeugdteams. 

• Overige kosten: 600 euro subsidie gemeente; Enkele activiteiten hebben 
minder geld gekost. 

• Minder inkomsten van contributie: Geen dames 13; Enkele jeugdteams 
geen tweede training; Minder jeugdspelers 

 
• Johan: Heeft de vereniging minder leden omdat er zowel bij de inkomsten 

als uitgaven fors minder bedragen staan dan begroot? Hans: er was een 
lichte stijging in de contributie begroot, maar dit was gebaseerd op een 
extra team dat uiteindelijk toch niet van start is gegaan. Tevens stond een 
2e training voor de jeugd begroot die helaas niet is doorgegaan. Wel heeft 
een aantal jeugdleden (soms last-minute) hun lidmaatschap opgezegd, 
maar hier staat wel een grote toestroom vanuit de CMV tegenover.  

b. Grote clubactie heeft een heel mooi bedrag opgehaald, complimenten voor Annet en 
Lesly. Datzelfde geldt voor de vrijwilligers die geholpen hebben bij de 
zevenheuvelenloop. 

c. De zaalhuur is fors minder dan begroot, dit i.v.m. missen 2e training voor de jeugd en 
voorzichtige inschatting van benodigde wedstrijdzaterdagen. Er was rekening 
gehouden met een tariefverhoging, maar die is niet gekomen. De boetes vanuit de 
Nevobo zijn nog steeds fors. 

• Theo: vorig jaar was verplichte scheidsrechterstoets toch al ingevoerd? 
Hans: Deze is ingevoerd, maar daar is pas één mailing over geweest en 
daar is weinig reactie op gekomen. Johan: hoe kan het dat we daar geen 
mail over hebben ontvangen? Marlous: daar is een aparte mail over 
gestuurd, maar naar aanleiding daarvan hebben maar 7 mensen de toets 
gemaakt. We werken eraan om dit voor komend seizoen beter te krijgen 
en duidelijker te communiceren.  

• Theo: hoe hoog is de boete? Hans: De eerste boete is €10,-, de tweede 
(voor dezelfde persoon) bedraagt €50,-. In het verleden kregen we hier 
nooit boetes voor, maar door de invoer van het DWF is het voor de 
Nevobo makkelijk te controleren.  



 

• Gerda: Misschien is het een goed idee om aanvoerders 
daarop aan te spreken bij de informatiemail aan het 
begin van het seizoen.  

• Johan: Mogelijk dat mensen bang zijn dat ze dan ook 
automatisch als scheidsrechter worden ingedeeld. Inge: alle teams 
behouden de verplichting op 3 scheidsrechters te leveren, deze toets is 
alleen als mensen voor noodgevallen moeten invallen. Zo voorkomen we 
dat dit de vereniging dan geld kost.   

d. De begrote kosten voor de sportschool voor Heren 1 zijn niet doorgegaan omdat de 
sportschool de voorwaarde veranderden waar we niet mee akkoord zijn gegaan. Ook 
is er minder vergoeding uitgekeerd voor een aantal prestatietrainers omdat zij dit 
zelf liever hadden.  

• Annet: minikamp en jeugdkamp, waar staan die bij? Hans: die staan bij 
commissies. De grote clubactie zou naar jeugd- en minikamp gaan, maar zij 
blijven binnen budget. Als dit jaar het geld niet uitgegeven kan worden aan 
de jeugd en mini’s, wordt dat voor volgend jaar extra gereserveerd  

e. Aanstellen kascontrolecommissie: Theo Bosman en Johan Gudden vormen de 
kascontrolecommissie. 

 
6. Meerjarenbeleid 2019-2022 (zie slides) 

a. Harry Proost neemt een rol als TC-adviseur in. Concept beleid is bij een aantal 
mensen neergelegd om mee te kijken.  

• Johan: accent op de “é” als dé volleybalvereniging van Nijmegen.  
b. Het technisch beleid kent twee hoofdlijnen, de prestatie- en breedtelijn. We willen 

uitdragen dat we een jonge, enthousiaste club zin 
c. Wederom proberen we krachttraining i.s.m. de fysio op te zetten voor de 

prestatieteams. Inge is in gesprek met de gemeente om de opties te bekijken voor 
krachthonk op locatie in de Ark van Oost. 

d. Voor de breedtelijn willen we nadrukkelijk ook doorstroom naar de prestatielijn 
generen, voor degenen die dat willen en kunnen. Voor de CMV geldt dat die erg 
goed draait, maar de doorstroom naar de jeugd - met name bij jongens - nog lastig 
blijkt. Hier willen we de komende jaren extra aandacht aan besteden.  

• Annet: Is het haalbaar om meer samen te werken met Vocasa? Paul: daar 
geven we aandacht aan in het meerjarenplan. We richten ons niet alleen 
op een samenwerking met Vocasa, maar met meerdere clubs in de regio. 

• Johan: Is er geen jongens B en C meer? Hans: Nee, en we zijn ook een paar 
jongens kwijtgeraakt omdat er al geen jongensteam (B of C) meer was. 

• Bas: Vocasa beweegt richting Nijmegen Noord. Gaan we met hen 
samenwerken, of juist niet? Hans: we hebben nu een paar seizoenen een 
combinatietraining samen met Vocasa voor de CMV. De opkomst valt daar 
wat tegen. Paul: We moeten kijken wat we daarmee willen en wat het 
beste is voor Pegasus. 

e. Het gaat al beter met het aantal vrijwilligers, maar daar is nog een flinke verbeterslag 
voor te maken. 

• Bas: wanneer komt een vrijwilligersdag? Inge: deze staat gepland voor 23 
juni, de uitnodigingen daarvoor worden komend weekend verstuurd.  

• Gerda: de bezetting van de jeugd TC is echt zorgelijk. Het is een hartstikke 
leuke taak, maar dat kan ik niet mijn eentje doen. Paul: jullie zijn de ogen 
en oren van de club, probeer mensen persoonlijk te benaderen, dat werkt 
toch het beste.  



 

• Gabi: moet je echt verstand van volleybal hebben om 
zitting te nemen in de TC? Hans: dit hangt af van de 
lijn. Voor de prestatielijn is het bijvoorbeeld handig dat 
iemand iets van volleybal afweet. Gabi: moet je niet 
vooral de ouders daarvoor aanspreken? Hans: je loopt het risico dat je dan 
geen onafhankelijke TC hebt, daar moeten we voor waken. Gerda: bij de 
jeugd TC hebben een aantal ouders meegedacht en -geholpen en dat 
scheelde ontzettend veel. Cora: teams met jeugdige spelers kunnen ook 
plaatsnemen in de TC. Paul: hier moeten we de komende weken/maanden 
prioriteit aan geven.  

f. Vanuit het NOC*NSF is het sinds kort verplicht om seksueel misbruik te melden.  
• Bas: er ligt beleid over veilig sportklimaat, dit kan daaraan toegevoegd 

worden.  
g. Cora: Sport en Bewegen Plus mist in het verhaal. Paul: S&B+ heeft momenteel weinig 

prioriteit. De oudere spelers hebben de toekomst, dus daar willen we wel naar gaan 
kijken op de lange termijn. Daarvoor hebben ook wel al gesprekken plaatsgevonden 
met de gemeente. De stap van breedtelijn / recreanten naar S&B+ is nu nog wat 
groot. Peter: de vereniging moet ook een afspiegeling zijn van de maatschappij, en 
daar horen ook ouderen bij. Cora: wat is de binding van deze groep met Pegasus, is 
er een Pegasustrainer? Hans: nee, deze is vanuit de gemeente. Paul: we hebben 
meer leden nodig om het kostenneutraal te doen, de subsidie vanuit de gemeente 
wordt afgebouwd. Daarvoor hebben we extra aanwas nodig. Peter roept iedereen op 
of ze nog opa’s en oma’s kennen die graag bij deze leuke groep willen komen 
volleyballen.   

h. De ALV stemt in met het meerjarenplan. 
 

7. Jaarplan 2019-2020 (zie slides) 
a. Bas: is het gelukt met de bond en 2e divisie? Paul: ja, Heren 1 mag in de tweede 

divisie blijven. Johan: er moet wel een flinke stap gezet worden in niveau. Bram: dat 
is wel al gebeurd, er komt een goede selectie. Inge: de nieuwe trainer Björn trekt ook 
gelijk weer nieuwe spelers aan.   

b. Een passende activiteit voor iedereen. 
• Johan: Is een passende activiteit volleybal-gerelateerd? Paul: dit gaat om 

een “andere” activiteit. 
c. Goede trainers met licentie. 

• Akkelijn: Hoe is momenteel de verhouding van trainers? Hans: 6 
seniorenteams hadden een trainer zonder VT, 6 hadden een licentie 
(exclusief prestatietrainers).  

d. Extra aandacht voor jeugdtrainers. Deze zijn nodig, want anders kunnen zij 
simpelweg niet trainen.  

• Bas: Je kan, net zoals Kim voor de CMV, een professionele breedtetrainer 
aantrekken die 3-4 middagen in de hal is om training te geven en andere 
trainers te ondersteunen. Paul: we zetten wel in op een 
verenigingscoördinator, mogelijk dat dit beter werkt i.c.m. actief training 
geven en ondersteunen. Claudia: het systeem van Kim werkt heel goed, 
dat kan ook doorgetrokken worden aan de jeugd.  

• Gerda: het ook mooi zijn als spelers uit de prestatielijn meer training gaan 
geven, zij hebben een belangrijke voorbeeldfunctie. Dit neemt het bestuur 
mee in de plannen om trainers te krijgen voor de teams.  

• Gerda: De trainersclinic van Yannick was super leuk. Dat geeft een enorme 
boost.  



 

e. De ALV stemt in met het jaarplan.  
 

8. Concept begroting 2019-2020 
Hans licht de begroting toe: Deze is momenteel nog lastig in te 

schatten omdat nog veel factoren onbekend zijn. In augustus zal de begroting beter op te 
stellen zijn. De inschatting is voornamelijk gebaseerd op afgelopen jaar en uitgangspunten 
dat bijvoorbeeld jeugdteams allemaal tweede training zullen hebben, tarieven zaalhuur 
omhoog gaan, aantal leden redelijk in lijn blijven. 

a. De vereniging heeft een ruim eigen vermogen, dit geeft ruimte tot investering. 
Bijvoorbeeld in jeugdtrainers, een verenigingscoördinator of nieuwe ballen. Het 
eigen vermogen moet +/- 10-20% van de jaarbegroting zijn. Momenteel bedraagt het 
eigen vermogen € 49.000 op €130.000,- dus ruim 30%. Dit is natuurlijk ook positief, 
na een verhoging van de contributie ongeveer 6 jaar geleden is deze sindsdien altijd 
gelijk gebleven.  

• Claudia: hoeveel ballen verdwijnen er per jaar? Hans: afgelopen 3 jaar 
hebben we ongeveer €6000,- besteed, dat gaat om 120 ballen. De hele 
vereniging voorzien van twee ballentassen kost ongeveer €20.000,-. Dit is 
een mogelijke, maar behoorlijk prijzige, oplossing voor het 
ballenprobleem. Teams worden dan zelf verantwoordelijk voor hun ballen 
en raken ze misschien minder snel zoek.  

• Bas: komt er een voorstel bij wat we doen met de reserves? Hans: ja gaan 
we doen. Bijv. investeren in jeugdtrainers, verenigingscoördinator of 
nieuwe ballen. 

• Guido: stond pas een stuk in De Gelderlander, inschatting wat de 
sportkosten zijn per jeugdlid. Matchen wij een beetje met andere sporten 
qua contributie? Paul: dat gaan we voor de volgende ALV uitzoeken. 

 
9. Rondvraag 

a. Hans stopt per september 2019. Er is al een mogelijk opvolger, namelijk Bram Peters. 
Hij kijkt momenteel mee. Ook zijn we in gesprek met een potentiële 
relatiebeheerder.  

b. Gerda: we zijn naarstig op zoek voor scheidsrechter op 25 mei voor de 
jeugdtoernooien. Cora: voorheen kon je als scheidsrechter kiezen of je ging fluiten bij 
de reguliere competitie, of tijdens dit soort toernooien. Dat scheelt enorm in de 
zoektocht naar mensen die bij de toernooien willen ondersteunen.  

 
10. Sluiting 

a. Paul sluit de vergadering om 21:37 uur.  
 
 


