
 

Notulen ALV 6 september 2018 
 
Tijd:  20.00 uur 
Locatie:  Zaal 3.1, Ark van Oost 
Aanwezig: 25 aanwezigen 
Afwezig: 16 afmeldingen 
 

Opening 
 
Hedser opent de vergadering om 20:00 uur en heet alle aanwezigen welkom.  

Onderbezetting bestuur en toekomst Pegasus 
 
Bas en Hedser stoppen per de huidige ALV, maar beide posities zijn nog vacant. Er zijn al veel 
verzoeken gedaan dat mensen vrijwilligerstaken oppakken, maar veel belangrijke posities blijven 
leeg. Hedser benadrukt het belang van de rol van vrijwilligers voor de vereniging, maar observeert 
twee zorgelijke ontwikkelingen. Namelijk dat een groep actieve vrijwilligers die zich al lang inzetten 
langzaamaan kleiner wordt, en dat een grote groep mensen alleen komt om te volleyballen zonder 
zelf iets terug te doen voor de vereniging. Ondanks dat er veel vrijwilligers zijn, zijn er een aantal 
belangrijke posities zoals in de TC en binnenkort het wedstrijdsecretariaat onbezet, waardoor de 
vereniging momenteel niet goed gedraaid kan worden. Hij vraagt met klem aan de aanwezige leden 
of zij functies willen oppakken.  
 

- Maike en Maud geven aan in gesprek te zijn voor een functie in de TC.  
- Gabi neemt de ledenadministratie over.  
- Hedser is in gesprek met een mogelijke voorzitter. 
- Kasper geeft aan dat er in zijn team meerdere mensen mogelijk training willen geven.   
- Gabi noemt nog dat ouders van kinderen nog moeilijk te enthousiasmeren zijn voor extra 

functies.  
- Paul zegt dat de opkomst van de ouderavond van de TC laag was. Bij andere verenigingen 

krijgen ouders vaak een taak toegewezen. De vereniging zou ouders actiever kunnen 
benaderen om hen de huidige (benarde) situatie te benadrukken.  

- Gerrie zegt dat ouders wel worden gevraagd om te halen en brengen voor wedstrijden, maar 
niet dat ze nog andere taken kunnen doen.  

- Het bestuur vraagt aan de aanwezige leden ook hun eigen teamgenoten aan te spreken op 
de openstaande vrijwilligersfuncties. 

- Harry vraagt of de functie van Commissaris Relatiebeheer ook met twee personen ingevuld 
kan worden. Daar staat het bestuur voor open.  

- Annet vraagt zich af wat er gebeurt als er niemand komt. Ze kaart aan dat er mogelijk nog 
een vrijwilligerspoule in Nijmegen is, mogelijk dat daar nog geschikte kandidaten voor een 
bestuursfunctie zitten.   

- Carmen geeft aan dat veel mensen zich niet per se verbonden voelen met Pegasus. Het is 
belangrijk om mensen bij de club te betrekken. De algemene binding is minder, waardoor het 
werven van vrijwilligers ook lastiger is.   

 

Bestuurswissel – deel 1 
 



 

Carmen en Linda vormen de stemcommissie voor het benoemen van Inge 
Stortenbeker als secretaris: 

- 30 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 onthouding van stem.  
 
Inge Stortenbeker is benoemd als secretaris.  
 

Notulen ALV 17 mei 2018 
 
Geen op- of aanmerkingen. De notulen van de vorige ALV worden ongewijzigd goedgekeurd.  
 

Mededelingen 
 
Mirjam Laarman, Commissaris Technische Zaken: 

- Binnen de TC zijn een aantal belangrijke posities vacant, waardoor het lastig is om de 
vereniging goed draaiende te houden.  

- Er is een tekort aan trainers. Tijdens de volgende ALV wordt een stemming gedaan over om 
met terugwerkende kracht de trainersvergoeding te verhogen naar de basiscontributie.  

o Guido vraagt naar de vergoeding voor teams die training geven. Het bestuur zegt dat 
er tijdens een voorgaande ALV gestemd is voor een teamvergoeding, waarbij ze 
tegemoet worden gekomen in de vorm van een bon van Van Ouds.  

o Er is onduidelijkheid over trainers. De volledige indeling van trainingen is op de site 
te vinden. Het bestuur zet zich in om voor elk team een trainer te vinden.  

o Vera vraagt hoeveel teams geen trainers hebben. Het bestuur antwoordt dat het om 
twee jeugdteams gaat en 5 à 6 seniorenteams.  

o Claudia merkt op dat de verhouding voor vergoeding oneerlijk is als dat gebaseerd is 
op de contributie, omdat er verschillende hoogtes van contributie zijn. Het bestuur 
licht toe dat het om de basiscontributie gaat, welke gelijk is voor ieder spelend lid. 

o Johan benoemt dat er extra hulp nodig voor de CMV op de woensdagmiddag en de 
zaterdagochtend. Er wordt geprobeerd om jeugdleden te betrekken bij deze 
trainingen. 

- Op donderdag 13 september vindt een aanvoerdersbijeenkomst plaats voor de 
seniorenteams. Alle aanvoerders ontvangen voor het weekend een uitnodiging.  

 
Bas Wesseldijk, Commissaris Relatiebeheer: 

- Yannick van Harskamp is een volleybalschool gestart met de Arnhemse en Nijmeegse 
volleybalclubs en Trivos. De jeugdtrainers hebben bericht ontvangen om jeugdleden die in 
aanmerking komen daarvan op de hoogte te stellen. Het bedrag voor deelname is fors, maar 
er is geen financiële steun meer vanuit de bond. Pegasus draagt bij aan het project door de 
zaal een aantal keer voor de trainingen beschikbaar te stellen.   

- Pegasus is AVG-proof. De inschrijfformulieren en het privacybeleid zijn herzien volgens de 
nieuwe privacywetgeving.  

- De fysiotherapeut Han van de Harskamp houdt komend seizoen op woensdagen van 19:00 
tot 20:00 uur een inloopspreekuur in de Ark van Oost.   

 
Hedser namens Marlous, Commissies: 

- De grote clubactie komt er weer aan. Annet en Lesley pakken dit samen op. Ze gaan de 
teams af om mensen te enthousiasmeren en lootjes te verkopen. Vorig jaar heeft het de club 
ongeveer €1500,- opgeleverd. Er wordt geopperd om er een doel aan te verbinden, zoals 
vorige jaren van het opgebrachte geld netten en ballen zijn aangeschaft. Dit keer kan het 



 

geld eventueel naar minikamp of jeugdkamp gaan, zij halen immers ook het 
grootste deel van het geld op. De loten kosten €3,-, waarvan €2,40 naar de 
club gaat.  

- Super Saturday: 29 september eerste feest, thema “Greek Horseparty”. 
Iedereen is uitgenodigd!  

 
 

Voorstel scheidsrechterstoets 
 
Tijdens de vorige ALV is door Moniek Eggink voorgesteld om voor iedereen een basistoets voor 
scheidsrechters verplicht te maken. De voordelen hiervan zijn is dat we geen boetes meer krijgen 
omdat mensen zonder licentie toch fluiten en mensen door het maken van de toets meer begrip 
krijgen voor de scheidsrechter.  
 
Het bestuur stelt voor om iedereen in september de toets te laten doen en in december te kijken 
hoeveel mensen hem hebben gedaan. Tijdens de ALV in mei wordt de invoer van deze verplichte 
toets geëvalueerd.  

- Carmen vraagt of het om het V6 niveau gaat. Het bestuur bevestigt dit.   
- Rosa vraagt of ouders van kinderen deze toets ook moeten doen, zodat zij hopelijk ook meer 

begrip tonen voor de scheidsrechters. Het bestuur zegt dat de spelregels ook tijdens de 
ouderbijeenkomst worden uitgelegd.  

- Gabi vraagt of we het nu meteen moeten verplichten. Het bestuur bevestigt dat dat het plan 
is.   

- Gerrie vraagt of je als team nog steeds drie scheidsrechters moet leveren. Het bestuur 
antwoordt dat die regel nog steeds geldt, maar dat met deze maatregel geprobeerd wordt 
om overbodige boetes te voorkomen. 

- Theo benoemt dat het goed is om erbij te zeggen dat het voor mensen niet betekent dat ze 
ook automatisch moeten fluiten.  

- Vera vraagt hoe je kan zien dat iemand de toets heeft gehaald. Het bestuur zegt dat ze dat 
via het systeem kan bijhouden.   

 
Stemming: 25 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 onthouden van stem.  
Een verplichte scheidsrechterstoets op basisniveau (V6) wordt voor alle leden ingevoerd. 
 

Jaarverslag 2017-2018 
 
Bas neemt de doelstellingen van afgelopen seizoen door:  
 

- In het seizoen 2017-2018 zijn een aantal punten van het jaarplan gehaald, zoals de 
technische en fysieke ontwikkeling van Heren 1 en Dames 1.  

o Maike merkt op dat dit voornamelijk voor H1 geldt, het bestuur beaamt dat.  
- Dames 2 heeft zich helaas moeten terugtrekken uit de derde divisie omdat er geen goed 

team gevuld kon worden. Maarten is gebleven en het is uiteindelijk gelukt een nieuw team 
op te zetten. Heren 2 is gedegradeerd en heren 3 gepromoveerd.  

- Er zou een clinic voor alle leden georganiseerd worden, dat is niet gelukt. Er is met Yannick 
van de Harskamp gesproken om dat komend seizoen te doen.  

- Verder hebben vier mensen de V2/V3 training gevolgd. Het arbitrageplan is niet tot stand 
gekomen i.v.m. persoonlijke omstandigheden van de commissieleden.  



 

- Volleybalclinics op scholen lopen goed en worden steeds verder uitgebreid. 
Dit is te merken in de grote aanwas in de mini-lijn. 

- Het introductieboekje is niet van de grond gekomen. 
o Carmen zegt dat ze mee wilt denken over het introductieboekje.  

- De nieuwe website is opgeleverd. 
- Er zijn meer jeugdspelers opgeleid als scheidsrechter.  
- Het lustrumjaar is gevierd.  

 

Resultatenrekening 2017-2018 
 
We komen uit op een positief resultaat. Het verschil tussen de begroting en realisatie van seizoen 
2017/2018 valt voornamelijk te verklaren door de planning van de zaalhuur. Deze stond nog 
geregistreerd voor juni, maar de zaal is toen niet meer door de breedteteams gebruikt. Daarmee is er 
ongeveer €5000,- minder aan kosten. De begroting van het nieuwe seizoen is goed gecontroleerd en 
daar wordt nu rekening mee gehouden.   
 
De diverse kosten zijn hoger uitgevallen in verband met boetes vanuit de bond. Dit heeft te maken 
met het feit dat er scheidsrechters gefloten hebben die niet in het bezit waren van een licentie. 
Voorheen was dat geen probleem, maar met de invoer van het DWF kan de bond dit makkelijker 
controleren.  

- Carmen vraagt of de kosten verhaald kunnen worden bij de scheidsrechter die niet op komt 
dagen. Het bestuur zegt dat dit lastig te verhalen is omdat het vaak gaat om verschillende 
scheidsrechters.  

- Paul vraagt om wat voor bedragen het gaat. Het bestuur geeft een inschatting dat de eerste 
keer €10,- kost en het kan oplopen tot €100,-. Het totaalbedrag aan boetes komt neer op 
€650,-.  

- Harry benadrukt dat het belangrijk is om aan de leden te vermelden dat er kosten aan 
verbonden zijn, omdat veel leden zich hier niet van bewust zullen zijn.  

 
Voor de commissies was vorig jaar veel voorzien, uiteindelijk kosten zijn minder geweest waardoor 
het veel uit de voorzieningen betaald is.  
Contributie valt lager uit omdat er minder leden waren dan begroot.   
De opbrengsten zijn gunstig omdat er een aantal subsidies zijn binnengehaald bij de Nevobo en 
gemeente. Dit zijn eenmalige subsidies en zijn niet te verwachten voor komende jaren.  
Balans: er waren nog een paar crediteuren, voornamelijk trainers die nog uitbetaald moeten worden, 
maar waarvan nog op antwoord wordt gewacht.  
 
Advies kascontrole 
Gabi en Theo waren verantwoordelijk voor de kascontrole voor de periode 1 augustus 2017 t/m 31 
juli 2018. De kascontrolecommissie heeft geen onrechtmatigheden gevonden.  
De kascontrollecommissie doet twee aanbevelingen:  

- Volledige huur mei en juni nu alvast in de begroting weglaten.  
- Te betalen positie op de balans is hoog, het advies is om trainers eerder te contacteren zodat 

het te betalen bedrag eerder weer op 0 komt.  
 
De vergadering stemt unaniem voor de vaststelling van de resultatenrekening van het seizoen 
2017/2018.  
Het bestuur bedankt Gabi en Theo voor hun werkzaamheden als kascontrolecommissie.  



 

 
Bestuurswissel – deel 2 
 
Hedser en Bas treden af als respectievelijk voorzitter en commissaris relatiebeheer. Hans bedankt 
hen voor hun inzet en toewijding de afgelopen periode.   
 

Jaarplan 2018-2019 
 
De vergadering wordt verder voorgezeten door Hans.  
 
Het bestuur heeft een jaarplan opgesteld, maar benadrukt dat het met een driekoppig bestuur niet 
uitgevoerd kan worden.  
Het jaarplan bestaat uit de volgende punten:  

- Binding van spelers (in de prestatielijn) met de vereniging vergroten.  
- Realiseren van het Pegasus Arbitrage Plan 
- Verenigingsbreed fysiotherapie handleiding bieden  

o Carmen vraagt of daar vraag naar is. Het bestuur zegt dat ze dat gaat inventariseren.   
o Harry zegt dat het breder getrokken kan worden door te richten op gezond sporten. 

Voeding hoort daar ook bij. Pegasus kan bijvoorbeeld avonden organiseren, clinics 
aanbieden (mogelijk door trainers van de vereniging zelf); dan is er een breder kader.  

- Werven van nieuwe vrijwilligers.  
o Carmen geeft de suggestie om een overzicht te bieden van alle vrijwilligers in de 

teams, zodat inzichtelijk wordt welke teams veel vrijwilligers leveren. Het bestuur 
stelt dat het voor leden niet afhankelijk moet zijn van hoeveel mensen iets doen in 
hun team, maar dat men als individu een steentje bij moet dragen aan de vereniging.  

o Vera(?) vraagt of verenigingsbreed is uitgevraagd waarom mensen zich niet 
geroepen voelen om iets te doen. Bas zegt dat veel verenigingen met hetzelfde 
probleem zitten. Harry benoemt dat een enquete niet effectief is, mensen moeten 
persoonlijk worden aangesproken.  

o Gabi vraagt of er bij aanmelding van nieuwe leden dat verwacht wordt dat mensen 
vrijwilligerstaken op zich nemen.  

o Kasper oppert het idee van een “premium” lidmaatschap; een lidmaatschap met 
interessante extra’s. Actieve leden maken aanspraak op een clinic of andere leuke 
extra’s.   

o Vera benoemt dat ze de oproep van Bas voor het vinden van een nieuwe 
commissaris relatiebeheer prettig vond omdat deze erg concreet is. Als relatief 
nieuw lid is het lastig in te schatten wat bepaalde taken inhouden. Er kan duidelijker 
gecommuniceerd worden wat de taken precies inhouden.  

o Bas benoemt dat er een draaiboek commissies is. Het bestuur zegt dat deze gestuurd 
kan worden in de mailing naar geïnteresseerde vrijwilligers.  

- Jeudgspelers actief betrekken bij vrijwilligerstaken 
- AVG-beleid uitwerken 
- Sponsoren werven 

o Paul vraagt wat de prioritering is bij het jaarplan. Het bestuur benadrukt het belang 
van het werven van nieuwe vrijwilligers. Dit punt is een absolute voorwaarde om de 
andere plannen te laten slagen. 

 
 



 

Begroting 2018-2019 
 

- Kosten: 
o Daling aantal leden, daarmee minder contributie, maar ook minder 

zaalhuur.  
o Kosten voor Nevobo lager i.v.m. minder leden en -hopelijk- minder sancties.  

- Opbrengsten: 
o Minder opbrengsten contributie door minder leden.  

§ Peter vraagt hoe de verhouding van de contributie van Pegasus is t.o.v. 
andere verenigingen. Het bestuur zegt dat dit een aantal jaar geleden is 
uitgezocht en dat Pegasus toen relatief duur was. Doordat de contributie al 
vijf jaar niet verhoogd is, zal Pegasus nu gemiddeld zijn.  

o Sponsoren halveren en zullen de komende jaren verder dalen.  
§ Hedser merkt op dat als de contacten met sponsoren goed onderhouden 

worden, een aantal huidige contracten verlengd zou kunnen worden.  
§ Guido vraagt hoeveel sponsoren er zijn. Het bestuur antwoordt dat dit er 5 

zijn. De contracten lopen af in de komende 1-2 jaar.  
o De begroting komt uit op een klein verlies, maar in verband met het relatief grote 

eigen vermogen levert dat geen problemen op.   
 
De begroting wordt met 25 stemmen voor unaniem aangenomen.  
 

- Guido vraagt zich nog af of er een regeling is voor mensen die de contributie niet kunnen 
betalen. Het bestuur antwoordt dat er een stichting is voor kinderen met ouders die onder 
minima leven. Voor senioren is er ook een regeling.  

- Nels heeft subsidie hiervoor aangevraagd, maar had nog geen reactie ontvangen. Het 
bestuur pakt dit met haar op.  

 
Rondvraag 
 

- Johan: we hebben nu de tweede keer in korte tijd meegemaakt dat veel jongens overstappen 
naar Vocasa. Daar is de jongenslijn ook dunbezaaid. Hoe denkt het bestuur over een 
samenwerking met Vocasa om de lijn voor de jongens te versterken? Het bestuur zegt dat 
daar inderdaad naar gekeken moet worden. Het moet mogelijk zijn om samen te werken in 
de jeugdopleiding zonder te fuseren. Er is al contact geweest met Vocasa, maar hier moet 
goed over nagedacht worden.  

- Vera: in de voorbereiding is qua communicatie een aantal dingen misgelopen, waardoor 
dames 8 geen trainer had, terwijl ze er zelf in de eerste instantie een hadden geregeld. Hoe 
wordt dat voor komende jaren opgelost? Het bestuur zegt dat het een hele puzzel is om de 
het zaalrooster goed te krijgen en zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met 
voorkeuren en trainers. Het is prettig dat teams dit soort informatie op tijd aangeven, maar 
het kan geen garantie zijn dat alle teams daarmee hun voorkeuren toegedeeld krijgen. De 
zaalrooster puzzel is een niet-passende puzzel.  

- Vera: Dames 8 traint op maandagavond, maar moet extra naar de gymzaal omdat Dames 1 
op groot veld wil spelen. Het bestuur zegt dat de andere teams niet extra naar de gymzaal 
hoeven.  

 
Sluiting 
 
Hans sluit de vergadering om 21:41 uur.  


