
 

Algemene Ledenvergadering 
Pegasus  
Datum:    Donderdag 10 september 2020  
Tijd:    20:00-22:00 uur Locatie: Ark van Oost Sporthal  
Locatie:   Ark van Oost Sporthal 
Aanwezig bestuur:  Paul, Shannon, Bram, Inge (voor wissel), Mirjam (voor wissel), Lotte (na 
wissel), Yvonne (na wissel) 
Aanwezige leden: 29 
Afwezige leden:  14 afmeldingen 
 

Opening  
Paul opent de vergadering om 20:16 uur en heet iedereen welkom. 

 

Bespreken en goedkeuren notulen ALV d.d. 29 augustus 2020  
Geen op- of aanmerkingen. De notulen van de vorige ALV worden ongewijzigd goedgekeurd met dank 
aan de secretaris.  

 

Mededelingen  
● COVID-19: maatregelen en regels. 
● Dit seizoen beginnen twee extra seniorenteams, nl. Dames 13 en Heren 9. Vanwege de 

coronamaatregelen zijn een aantal mensen die geen competitie kunnen spelen, het bestuur 
respecteert dit lastige besluit. 

●  Start competitie:  
o 12 sep Beker D1  
o 17 sep donderdagcompetitie  
o 19 sep zaterdagcompetitie 
o Super week; er kan geen feest gegeven worden i.v.m. corona, maar de feestcommissie 

vindt het leuk om wel iets voor iedereen te organiseren. Dus er is een activiteit voor 
de donderdag en zaterdagteams.  

● Samenvatting aanvoerdersbijeenkomst. 
● Nominaties voor vrijwilliger van het jaar:  

o Gerda Woltjer 
o Gerrit Stam  
o Eric Buijs 

● Vrijwilligersactiviteit seizoen 19-20: zaterdag 24 oktober.  

 

Jaarverslag 2019-2020  
Paul ligt een aantal hoogtepunten uit van het vorige jaar: 

● Een blessurepreventieplan is opgezet voor de prestatieteams 

● Dames 1 is gepromoveerd naar de 1e divisie.  

● Trainers kunnen zich dit jaar weer aanmelden voor de trainersopleiding.  

● In samenwerking met Vocasa en NJOI Academy is er een initiatief gestart om gezamenlijke 

trainingen aan te bieden voor jongens A/B en C. In oktober start er een pilot.  

● Om de vertrouwenscontactpersonen zichtbaar te maken, is er een poster opgehangen bij de 

ingang van de sporthal.  



 

● Een punt van zorg van dit seizoen was of de sponsoren wel door zouden gaan.  

o Mireille: er hangt nu nog een bord van Veerdonk Mulder in de hal, de 

oude sponsor van Pegasus. Er ligt mogelijk een contract met de 

gemeente waarbij vastgesteld is dat Pegasus wel dit soort borden mag ophangen.  

● Peter benoemt dat de seniorensport niet is vermeld in het jaarverslag, terwijl dat ook een 

groep is van Pegasus. Clubs die maatschappelijk betrokken zijn kunnen een subsidie krijgen 

van maximaal 750,-. Per oktober vraagt de vereniging die aan. Komend jaar gaan we aan de 

slag om de seniorensport bestendiger te maken.  

 

Resultatenrekening 2019-2020  
● Balans: de vrijwilligersactiviteit en mini/jeugdkamp van jaar 2019-2020 zijn gereserveerd voor 

het seizoen 2020-2021.  
● Guido vraagt wat “mariken” is. 

o De rekening van het Marikentoernooi is gesloten en dat is naar de lopende rekening 
van Pegasus gestort. Die is toen als reservering gezet. Er moet de komende tijd 
nagedacht worden over wat we hiermee gaan doen.  

o Mireille legt uit dat het destijds een financiële buffer was voor de Marikentoernooien. 
Ze stelt voor een enquête te houden onder de leden om te kijken of er behoefte aan 
is en dit ook in het jaarplan opnemen. Optie is om met de 2 andere Nijmeegse 
verenigingen een gezamenlijk toernooi te organiseren.  

o Het bestuur gaat een enquête houden.  
● Resultatenrekening: in verband met COVID-19 zijn een aantal kostenposten lager uitgevallen 

dan in voorgaande jaren.  
● Er heeft een aanzienlijk aantal restituties plaatsgevonden omdat de administratie niet goed 

gestroomlijnd was, waardoor contributie lager is uitgevallen.  
o Akkelijn vraagt of de bond restitutie van contributiegelden heeft gedaan? 

▪ De bond heeft niets teruggegeven. 
  

Advies kascontrolecommissie  
Johan Gudden en Theo Bosman hebben de kascontrole uitgevoerd. Omdat de voorjaars-ALV 
niet door kon gaan, zijn zij opnieuw benoemd. Middels een online enquête heeft niemand 
laten weten hier bezwaar tegen te hebben.  

 
Johan leest het verslag voor. De financiële administratie wordt naar eer en geweten door de 
penningmeester gevoerd. De administratie was toereikend en correct. De commissie doet de 
volgende aanbevelingen:  

● Er is een erg groot eigen vermogen, veel hoger dan nodig voor de vereniging. Kijk hoe dit op 
een verantwoordelijke manier kan worden besteed.  

● De kascontrolecommissie adviseert om het boekjaar af te sluiten.  
 

Bestuurswissel  
● Maike en Shauny vormen de stemcommissie voor het benoemen van Paul Klaassens als 

voorzitter, Lotte Bant als commissaris technische zaken en Yvonne Bartels as secretaris. : 
o 36 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 onthouding van stem.  

Paul Klaassens is benoemd als voorzitter, Lotte Bant als commissaris technische zaken en 
Yvonne Bartels as secretaris. 
 

 
 



 

Voorstel besluit Professionalisering Pegasus  
● Paul legt het voorstel uit om een verenigingsmanager aan te stellen, dat vorig 

jaar al in het jaar- en beleidsplan stond.   
o De club runnen met alleen vrijwilligers kan niet meer.  
o Andere grote clubs hebben ook al een verenigingsmanager en zijn er positief over.   
o VoCaSa richt zich met name op de prestatielijn. Pegasus is een andere club en wil 

dit blijven. Hier liggen kansen voor Pegasus om zich in te zetten voor de regio. 
o Verenigingsmanager zou zakelijker benaderd kunnen worden; er kunnen ook 

zaken opgepakt worden die door vrijwilligers niet gedragen kunnen. 
o De Nevobo wil bijdragen en ook blijven bijdragen (hoe lang is nog onduidelijk, 

maar komende 3 jaar in ieder geval). 
o Wat de manager gaat doen moet zich deels ontwikkelen. Het bestuur vindt het 

belangrijk wat de ALV ervan vindt.   
o De verenigingsmanger moet iemand zijn die we voor alles kunnen aanspreken en 

die allerlei taken op zich kan nemen.  
o Eerste jaar is een pilot, met voornamelijk een HR-functie om dingen op de rit te 

krijgen. Na het eerste jaar moet blijken wat werkt. Er moet een duidelijke opdracht 
komen, en een plan hoe dit geëvalueerd moet worden.  

o Het plan is voor 3 jaar, het besluit vanavond geldt voor 1 jaar.  
o Gaandeweg zal worden bijgestuurd op basis van ervaring en voortschrijdend 

inzicht.   
 
21:18 brandalarm. Paul: “We zullen deze ALV niet vergeten..” 
 

o Kosten: 
▪ Nevobo heeft toegezegd 10 000 euro bij te dragen. Als het eerste jaar 

goed gaat en we gaan door, dan blijven ze voor 3 jaar bijdragen.  
▪ Er wordt gevraagd of de kosten puur loonkosten zijn en dit wordt 

bevestigd. 
▪ Belangrijk is om te evalueren hoe het gaat. Dit gaan we jaarlijks meten.  
▪ We moeten bedenken hoe we dit verder kunnen blijven financieren.  
▪ Dit legt een link naar ons hoge eigen vermogen. We kunnen de contributie 

verlagen, maar wat levert dat op voor de club? We willen er iets 
duurzaams mee doen, dat iets oplevert voor de hele club. Een 
verenigingsmanager zal ervoor zorgen dat het eigen vermogen zakt. 
Daarnaast zal er de komende 2 jaar geen contributieverhoging 
plaatsvinden. Aan de Nevobo moeten we 2.50 extra afdragen per lid, maar 
we hopen dat de Nevobo dit ook weer investeert in de club.  

▪ De verenigingsmanager moet zichzelf ook terugverdienen.  
▪ Patricia vraag of het eigen vermogen niet behouden moet worden als 

buffer voor zwarte tijden? Bram antwoordt dat in ons beleid staat dat 15% 
van de begrote lasten het minimum is om als eigen vermogen achter de 
hand te houden. Dit is 20 000 euro.  

● Akkelijn is HR-adviseur en biedt haar hulp aan.  
● Jarno vind het een goed idee, maar benadrukt dat we niet te veel dingen tegelijk moeten 

willen doen. Alles willen verbeteren leidt vaak tot niets kunnen verbeteren. Hij stelt voor 
in het eerste jaar te focussen op iets waar de teams meteen wat van merken? Als de 
verenigingsmanager in het eerste jaar alleen het bestuur ondersteunt, zien de teams er 
waarschijnlijk weinig van terug. Hij benadrukt iemand te kiezen die niet te hoog in de 
hiërarchie zit, maar iemand die ook weet hoe je op lager niveau dingen goed kan 



 

stroomlijnen. Paul benadrukt dat dit afhangt van de persoon die je aanstelt. 
Het moet iemand zijn die in de breedte kan bijdragen.  

● Jarno vraagt wat het doel is voor de breedtelijn. Wil je toewerken naar 
prestatie? Op dit moment staan de prestatieteams vrij los van de andere 
teams en is er weinig samenhang in lagere teams. Paul geeft aan dat de opdracht die we 
de verenigingsmanager geven erg belangrijk is.  

● Mireille vindt het een goed verhaal, maar benadrukt dat je goed moet weten als vereniging 
waar er snel winst behaald kan worden in het eerste jaar, voordat je iemand aanneemt. In 
het verleden is gewerkt met een combinatiefunctionaris en is gebleken dat het erg veel 
werk is om iemand aan te sturen als niet duidelijk is waar er winst behaald kan worden.   

● Johan vraagt hoe dit gaan evalueren en meten. Hij vindt een tussentijds meetmoment 
belangrijk. Paul zegt dat er een (voornamelijk kwalitatief) evaluatietraject komt, met een 
0-meting en een tussenevaluatie (afhankelijk van wanneer er gestart wordt). Bij de ALV 
volgens jaar moet er een duidelijk verhaal liggen wat het heeft opgeleverd.  

● Johan vraagt of dit al op de begroting staat. Bram zegt dat dit de post ‘technische 
ondersteuning’ is.   

● Johan vraagt of dit wel een goed moment is: wat als je iemand aanstelt en er komt een 
tweede coronagolf komt? Bram legt uit dat het om een ZZP-constructie gaat waar 
duidelijke afspraken voor gemaakt moeten worden.  

● Ingrid vraagt n.a.v. de slides of ‘Superclub’ ook betekent dat we streven naar 
schaalvergroting. Paul zegt dat dat waarschijnlijk wel zo is, maar dat het ook gaat om meer 
samenwerking met andere clubs in de regio, tenzij we dat als club echt niet willen. Ingrid 
benadrukt dat dat dus betekent dat de club nog groter wordt en dat het dan nog 
belangrijker is om tastbare zaken te meten. Ze vraagt verduidelijking over de 
samenwerking met andere clubs. Paul benoemt als voorbeeld het jongensvolleybal in de 
regio.  

● Er wordt gevraagd hoeveel aanbod er is voor dit soort functies. Paul legt uit dat we het 
liefst iemand willen die de club kent. Kim doet dit voor de jeugd bij Aetos en ligt toe dat 
het moeilijk is om focus te houden. Zij benoemt dat het een meerwaarde heeft om een 
duidelijk doel te stellen. Als de verenigingsmanager deze taak goed doet, mogen andere 
verzoeken geweigerd worden. Paul zegt dat het ongetwijfeld een zoektocht gaat worden. 
Als we niet tevreden zijn, moeten we toch terug.  

● Isabelle vraagt of er al een up-to-date vrijwilligersbeleid is en stelt voor samen te werken 
met de HAN. Er zijn opleidingen waarbij dit soort opdrachten een stage kunnen zijn. Jarno 
vult aan dat er masters zijn op beleidsniveau, maar ook talentontwikkeling bijvoorbeeld. 
Paul zegt dat het een taak van de verenigingsmanager zelf kan zijn om contact te leggen 
met de HAN.  

● Gerrie merkt op dat het wel handig is als iemand affiniteit met volleybal heeft en Paul 
bevestigt dit.  

● Er wordt gestemd over het voorstel zoals beschreven, met als toevoeging een 
tussenevaluatie te houden. Het bestuur zal daar een evaluatieplan voor opstellen.  

o Stemming: 36 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 onthouden van stem.  
o Unaniem voor.  

● Mireille complimenteert het bestuur met het voorwerk.  
 

Voorstel besluit 1 ALV per jaar  
● Het bestuur denkt dat het niet nodig is om twee ALV’s per jaar te houden. Dat betekent 

wel dat er nu een kascommissie moet worden benoemd voor het volgend jaar.  

● Er wordt gevraagd wanneer we de halfjaarlijkse evaluatie van de verenigingsmanager 

doen als er maar 1 ALV is. Paul zegt dat het bestuur dit doet en dat de uitkomst wordt 

gecommuniceerd.  



 

● Het besluit wordt aangenomen met meerderheid van stemmen.  

 

Jaarplan 2020-2021  
● Paul licht een aantal punten uit het jaarplan 2020-2021 toe.  

o Uiteraard streven we niet alleen naar goede trainers voor de prestatielijn, maar 

ook voor alle andere teams. Lotte zegt dat we voor de dameslijn bijna rond zijn. 

Nog niet alle teams hebben een trainer maar er wordt aan gewerkt. Mirjam vult 

aan dat we voor de jeugd ook bijna rond zijn: voor alle jeugdteams zijn er twee 

trainingen, in totaal moet er nog voor 1 training een trainer gevonden worden. 

Voor de herenteams zijn we nog op zoek naar trainers.  

o Vacatures voor vrijwilligers zijn er nog. We kunnen alles nog gebruiken. Shannon 

vult aan dat de vacature voor de arbitragecommissie online staat. 

o Wedstrijdsecretariaat wordt overgedragen in april/mei 2021. 

o Het is belangrijk om voor alle leden ook een andere activiteit te blijven 

organiseren.  

o Afgelopen jaar konden jeugdkamp en minikamp niet doorgaan i.v.m. corona.  

o Er wordt geprobeerd een vrijwilligersdag te realiseren en er wordt gekeken of we 

het jaar nog gezamenlijk kunnen afsluiten.  

o Belangrijk punt dit jaar is de functie van de club voor de regio. Hopelijk kan ook de 

verenigingsmanager hier een bijdrage in leveren.  

o Relatiebeheer moet een nieuwe impuls krijgen. Dat is ook iets waar de 

verenigingsmanager hopelijk aan kan bijdragen.  

● Voor zover het kan staat het jaaractiviteitenprogramma al op de site en kun je met een 

knopje direct in je agenda zetten.  

● Isabelle vraagt of in het aanmeldingsformulier nieuwe leden kan vragen of ze interesse 

hebben in het vervullen van een rol in een commissie. Bestuur gaat hiernaar kijken.  

● Iskander merkt op dat hij weinig merkt bij H2 en de MA2 van de blessurepreventie. Paul 

legt uit dat er bij D1 meer aan wordt gewerkt en dat het ook aan de teams/trainers zelf is 

om dat in te vullen, eventueel in samenwerking met Han de Jager.  

● Jarno vraagt zich af hoe we als hoofddoel kunnen hebben om dé vereniging van Nijmegen 

te zijn en tegelijkertijd krachten te bundelen met andere clubs uit de regio. Paul zegt dat 

wij hier het initiatief in willen nemen.  

● Mira vraagt of er meerdere trainingslocaties zullen komen als we een Superclub zullen 

worden. Het bestuur legt uit dat het doel is om iedereen minstens één keer per week in 

de Ark te laten trainen. Omdat het jongensvolleybal terugloopt, wordt er gekeken hoe we 

dit in de regio kunnen oppakken.  

● Mireille wil graag in het jaarplan laten opnemen dat er een eerste aanzet gedaan gaat 

worden voor een Marikentoernooi.  

Begroting 2020-2021  
● Bram licht de begroting van het jaar 2020-2021 toe. Er is een groot verschil met vorig jaar: 

o Er is 15 000 begroot voor de verenigingsmanager (technisch beleid op de 

begroting). 10 000 hiervan wordt gefinancieerd door de Nevobo, 5000 komt dus 

van Pegasus. We hebben slechts 2/3 van de verwachte kosten begroot, omdat we 

verwachten dat het even duurt voor we iemand hebben aangesteld.   

o  



 

o Voor de zaalhuur zijn we er vanuit gegaan dat we het hele jaar door 

kunnen trainen, ondanks corona. De zaalhuur door de gemeente is 

verhoogt met 2.3%.  

o De Nevobo vraagt €2.50 extra per lid en €20,- per team.  

o Ook voor de trainers gaan we er vanuit dat het hele jaar doorgetraind kan worden. 

De trainers zijn dit jaar iets duurder dan vorig jaar.  

o We verwachten meer contributieinkomsten te krijgen, omdat we twee extra 

teams hebben en minder restituties verwachten.  

o Overige opbrengsten komen uit senioren- en jeugdsubsidie.  

o Hiermee komen we uit op een verwacht resultaat van € -19 714. 

● Johan merkt op dat de totale begroting nu rond de €160 000 uitkomt, terwijl dat bedrag 

al jaren rond de €130 000 ligt. Dit verschil is te verklaren door de €5000 die is begroot voor 

de verenigingsmanager en de verhogingen door de gemeente en Nevobo. Bram voegt toe 

dat we de contributie niet willen verhogen.  

● Mireille vindt het erg vreemd om met negatief resultaat te begroten, maar vindt dat het 

eenmalig wel kan, ook met inachtneming van de balans. Ze benadrukt wel dat dit eenmalig 

moet zijn. Mits de zaalhuur niet geïnd wordt (i.v.m. corona) is er vorig seizoen €16 000 

overgehouden. Mireille benadrukt dat je wel een paar jaar kan interen op je eigen 

vermogen, maar op een gegeven moment toch de contributie moet verhogen.  

● Olaf vraagt of de gemeente en Nevobo uitleggen waar de extra kosten aan besteed 

worden. Bram legt uit dat de Nevobo meer superclubs wil en het volleybal in nederland 

wil professionaliseren. Dat krijgen we als vereniging dus deels ook terug. Inge legt uit dat 

de verhoging van de gemeente een standaard indexatie is.  

● Olaf stelt voor dat we een harde toezegging vragen aan de gemeente dat we niet aan de 

zaalhuur hoeven te voldoen als we niet het hele jaar door kunnen spelen i.v.m. corona. 

Zelfde geldt voor de Nevobo.  

● Olaf vraagt wat de verhogingen betekenen voor de contributie. Bestuur benadrukt dat de 

contributie hetzelfde blijft.  

Conceptvoorstel besluit niet-geïnde zaalhuur . 
● Paul legt uit dat vanwege corona is er een deel van het jaar niet is gevolleybald. De 

zaalhuur hiervoor is nog niet geïnd, maar het is nog niet definitief zeker of de niet-geïnde 

zaalhuur wordt kwijtgescholden. Er kan daarom op deze ALV nog niet besloten worden 

hoe we hiermee om gaan, maar het bestuur heeft een aantal opties die alvast met de ALV 

besproken kunnen worden.  

o Korting op de contributie.  

o Investeren in de club.  

● Mireille geeft aan dat er mensen zijn die een financieel heel moeilijke periode in gaan en 

vraagt of er geen tussenoplossing mogelijk is, waarbij onderscheid tussen leden gemaakt 

kan worden. Shannon vraagt of ze een suggestie heeft hoe we dat zouden kunnen 

organiseren. Paul vraagt of ze vindt dat we daar nu al een voorschot op moeten nemen 

omdat mensen nu al financieel moeilijk zitten en we pas volgend jaar bij de ALV kunnen 

stemmen. Mireille zegt dat het aantal mensen die opzeggen/reageren/contributie niet 

betalen aangeeft om hoeveel mensen het gaat. Als het om weinig mensen gaat en het past 

binnen de begroting, dan hoeven we niet op de ALV hierover te stemmen.  

● Akkelijn vindt het voorstel van Mireille goed en stelt voor om een commissie o.i.d. aan te 

stellen zodat mensen die anoniem kunnen aangeven.  



 

● Er wordt gevraagd of de gemeente Nijmegen niet ook geen 

ondersteuningsprogramma’s voor volwassenen heeft, maar dit is niet 

voldoende voor volwassenen om in Nijmegen te volleyballen.  

● Pieters stelt voor op de website te vermelden dat de gemeente meedoet in financiële 

regelingen.  

● Johan vindt dat het niet eerlijk voelt als je niet kan consumeren waar je voor betaalt hebt. 

Het is een principekwestie.  

● Elise zegt dat het misschien goed is om mensen anoniem te laten stemmen via een digitale 

poll. Er wordt besloten dat dit digitaal kan of via briefjes tijdens de ALV.  

● Paul concludeert dat het bestuur gaat kijken wat er mogelijk is. We nemen de genoemde 

tussenvariant mee als optie.  

Rondvraag  
● Annet heeft de grote clubactie overgedragen aan Mira.  

● Er wordt opgemerkt dat er nog geen kascontrole commissie is gekozen. Inge vraagt wat je 

ervoor moet kunnen. Johan legt uit dat het lastig is als je nog nooit iets met financiën hebt 

gedaan, maar dat internet helpt. Simone is dit jaar boekhouder geworden en meldt zich 

aan. Mira vraagt hoeveel tijd het kost. Theo en Johan leggen uit dat je stukken krijgt 

aangeleverd die je moet bestuderen, dat je wat op internet moet opzoeken en dan dingen 

gaat uitpluizen en navragen.  

o Simone en Mira vormen de kascontrole commissie.  

● Jarno vraagt hoe het kan dat er een extra herenteam is bijgekomen, terwijl H7 erg veel 

moeite heeft om genoeg mensen bij elkaar te krijgen voor een competitieteam. Bram legt 

uit dat H9 een oud voetbalteam was die nog nooit gevolleybald hadden. Daarnaast waren 

het te veel spelers (6) om in een bestaand team erbij te plaatsen.  

● Gerrie vraagt of mensen mogen komen kijken bij de clinic met Lonneke Sloetjes. Inge 

bevestigt dat dit mag met inachtneming van de coronaregels.  

Sluiting  
Paul sluit de vergadering om 22:31 uur.  

 


