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Viaanse Korfbalvereniging VIKO
Notulen ALV 2020 – 16 november 2020
Notulen ALV 2020 – maandag 16 november 2020
20:00 uur – Online via Zoom
AGENDA
1.

Openingen en mededelingen
Er zijn 36 leden aanwezig en 5 volmachten dit is ruim voldoende om de ALV doorgang te geven.
De aanwezigen vullen online hun naam en handtekening in om deelname aan de vergadering te
bevestigen.

2.

Ingekomen stukken
Geen

3.

Notulen A.L.V. 11 november 2019
Geen vragen en/of opmerkingen = akkoord

4.

Jaarverslag secretariaat
Geen opmerkingen

5.

Jaarverslag commissies
Geen opmerkingen

6.

Vaststelling rekening 2019/2020
Eerst een terugblik
Het belangrijkste is dat er onderaan de streep een klein plusje staat, dit was echter niet het
geval geweest als we een ‘normaal’ jaar hadden gehad.
Dit komt mede door de subsidie van €4.000,- die we ontvangen hebben vanwege Covid-19.
Ook zijn er kosten zoals zaalhuur lager uitgevallen.
Daar tegenover zijn onze inkomsten, zoals horeca ook lager.
Al met al is de penningmeester tevreden.
De balans is opgeschoond en er is weinig schuld.
Er zijn geen vragen over de terugblik.

7.

Verslag kascontrole commissie
De voorzitter leest het verslag voor van de Kascommissie. En vraagt Décharge aan voor de
penningmeester via een digitaal stemformulier.

8.

Verlenen décharge aan penningmeester
Décharge wordt verleend aan de penningsmeester.

9.

Bespreking en vaststelling begroting 2020/2021
Vooruit kijken is lastig omdat we vanwege Covid-19 niet in een gewoon jaar zitten en de
komende tijd ook verwachten dat het voorlopig niet gewoon gaat worden. Toch is de begroting
opgesteld alsof het een normaal jaar is, om goed te kunnen zien hoe de daadwerkelijke balans
is. In een gewoon jaar zijn de inkomsten ongeveer € 50.000,- en is het lastig om alle lasten te
kunnen betalen. De penningmeester is bezig om te kijken naar lasten verlaging. Het zou fijn zijn
als we een nieuwe sponsor kunnen vinden.
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Vragen?
Marijke: Waarom zijn donaties en overige bijdrages nu 10x hoger in de begroting????? Er is
een tweetal grote donateurs gevonden; er wordt nog gezocht naar een 3e donateur omdat de
begroting sluitend te krijgen.
Linsey: Is er een nieuwe sponsor gevonden? De opbrengsten gaan namelijk omhoog.
Antwoord: Geen nieuwe vaste sponsor gevonden, wel is er een eenmalige sponsor geweest om
de jeugdshirts te bekostigen.
Mirella: Is er een besparing te behalen door over te gaan op 1 bankrekeningnummer?
Antwoord: Jasper geeft aan dat daar zeker wat op te besparen is. Ongeveer € 100,- schat hij in.
We hebben nu een rekening bij Rabo en bij ING. De voorzitter geeft aan dat haar voorkeur uit
gaat naar de Rabo. Dit i.v.m. de Rabo Clubkas. Hiermee kunnen we wat verdienen voor onze
kas elk jaar. Dit jaar hebben we de actie gemist, maar het staat op de agenda voor volgend jaar.
Verder zijn er geen vragen.

10.

Covid-19
We krijgen veel communicatie binnen van verschillende instanties inzake Covid-19. Zo krijgen
o.a. protocollen van het KNKV met routekaart met scenario’s per speelweekend dat we
eventueel kunnen starten. Ook krijgen we veel richtlijnen via het NOC NSF en de gemeente. We
hebben een brief ontvangen van burgemeester Sjors Fröhlich met een dringend verzoek om niet
de grenzen op te zoeken en ons strikt aan de maatregelen te houden.
Er mag nu nog met 2-tallen getraind worden bij de senioren. Naar verwachting mogen we
donderdag weer in 4-tallen. Gelukkig mag de jeugd wel “gewoon” trainen.
Alle maatregelen zijn terug te vinden in ons Viko protocol op onze website. Alle updates worden
gelijk daarin verwerkt. En alle commissies en appgroepen worden op de hoogte gehouden.
Covid-19 gaat ook impact hebben op onze financiën natuurlijk en het loopt door op de
contributie inning. Het bestuur zal verderop in het seizoen de financiele balans opmaken om te
kijken wat de impact van de corona maatregelen hierop is en wat dit betekent voor de leden.
Vragen?
Geen.

11.

Stand van zaken plannen nieuwe accommodatie
Hoewel niet zichtbaar voor iedereen, is er achter de schermen druk gewerkt aan de nieuwe
kantine. Er is besloten om in zee te gaan met aannemer Van Wiggen. We hebben begin dit jaar
een inloopavond gehad met een aantal tekeningen met ontwerpen. We hebben de feedback van
de leden meegenomen in de wensen richting Van Wiggen. Zij hebben een begroting gemaakt,
maar die was aan de hoge kant. Het bestuur en de werkgroep hebben gekeken naar
besparingen en deze worden op dit moment doorberekend door Van Wiggen.
De voorzitter is parallel in gesprek met de gemeente over de bijgebouwen op het terrein. Helaas
is de gemeente op dit moment heel druk van andere uitdagingen, dus de gesprekken vlotten
niet zo. Wat wel heel erg begrijpelijk is, in deze tijd. Op het moment dat we zowel een akkoord
hebben met Van Wiggen, als met de gemeente, komen we terug bij de leden voor een extra
ledenvergadering inzake de kantine.
Vragen?
Zelko: Hoe zit het met de handbalvereniging? Zij gebruiken onze kantine op dit moment ook.
Hoe doen we dat met de inkomsten?
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Antwoord: Zij huren de accommodatie van ons. Wij zijn eigenaar. In principe zorgen zij zelf voor
de bardiensten.
Brenda: De handbalvereniging lijkt wel weer te groeien. Hoe doen we dat met capaciteit?
Antwoord: We hebben regelmatig contact met de Handbalvereniging. We houden het in de
gaten, we zitten nog lang niet aan het maximum.

12.

Vrijwilligerszaken:
We hebben een aantal vacatures open staan.
Trainer voor de Kangoeroes
Demi wil graag, maar zij is 14. We zoeken dus iemand die Demi kan helpen. Het mag ook een
soort van roulatiesysteem worden met meerdere trainers, die eens in de zoveel weken training
geven met Demi.
Jeugd commissie
Myrte stop na dit jaar. Gemma en Marieke gaan wel door.
Sponsor coördinator
Deze hebben we al een paar jaar niet, maar is wel heel erg welkom en gewenst.
Promotiecommissie
Op dit moment hebben we deze niet, maar zouden we wel graag willen
I.v.m. leden werving.
Scheidsrechter coördinator
We zoeken iemand die zich in brede zin met scheidsrechterszaken bezig houdt: het opstellen
van een beleidsplan, zorgen voor een begeleider voor de scheidsrechters en algemeen
aanspreekpunt over arbitragezaken.
Scheidsrechter begeleider
Sommige leden vinden het spannend om te fluiten en kunnen wel wat begeleiding gebruiken.
Het zou fijn zijn als iemand hen helpt bij de opstart, observeert tijdens het fluiten en feedback
geeft.
Jeugdkampcommissie
We hopen komend jaar wel gewoon op kamp te kunnen. Tessa Brouwer heeft aangegeven dat
zij dit
jaar voor het laatst kamp organiseert.
Kascontrole commissie
Mirjam en Zelko hebben dit 2 jaar op zich genomen, dus graag 2 nieuwe vrijwilligers.

13.

Contributieverhoging
Vorig jaar hebben we een verhoging gehad van 5%, dat is hoger dan normaal. Toch willen we
ook dit jaar een verhoging van 5% voorstellen. Normaal doen we dit per 1 januari. Maar nu is
het voorstel per 1 juli 2021. Hiervoor hebben we 2 redenen. 1) Het boekjaar loopt van juni tot
juni en 2) I.v.m. met Covid-19, is dit geen gewoon seizoen. Shirt en reisgeld blijft wel hetzelfde.
Vragen?
Brenda: Is het reisgeld voor senioren nog wel nodig? Kunnen we dat niet gewoon onderling
afstemmen?
Antwoord: Deze constructie is toen bedacht om het voor iedereen gelijk te maken. We innen het
zelfde bedrag als dat we uitgeven. Dus misschien kan het er inderdaad wel uit. Sommige teams
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besteden het geld aan een uitje, dus voorlopig toch maar zo laten. Het bestuur neemt dit wel
mee in een volgende bestuursvergadering.
Uit de stemronde blijkt dat het grote merendeel voor contributieverhoging is. Dus de verhoging
van 5% gaat in per 1 juli 2021.

14.

Indienen vragen voor de rondvraag
Vraag 1. Cindy: Hoe zit het met de inning van de Club van 50?
Vraag 2. Desiree: In het kader van besparing stoppen met een tientje voor een vriendje
Vraag 3. Bjorn: Wat wordt er met het reisgeld gedaan als er geen wedstrijden zijn tijdens de
corona maatregelen?

PAUZE
15.

Benoeming bestuursleden
Aftredend: het gehele bestuur volgens de statuten
Tessa, Emile, Jasper en Melanie stellen zich herkiesbaar.
Leo niet, Tessa bedankt Leo voor zijn jarenlange inzet in het bestuur.
Voorstel nieuwe bestuursleden:
1.
Tessa Crone (voorzitter)
2.

Jasper vd Krift (penningsmeester)

3.

Melanie Takken (secretaris)

4.

Zelko Buitelaar (algemeen bestuurslid)

5.

Emile Valkestijn (algemeen bestuurslid)

De meerderheid stemt voor deze nieuwe samenstelling van het bestuur. Nieuw bestuur is
geformeerd! Overdracht zal plaatsvinden.
16.

Vacatures en benoemingen voor commissies
Kascontrolecommissie.
Jeroen Kamstra en Ilse Witte willen volgend jaar de kascommissie wel zijn.

17.

Beantwoorden ingediende vragen tijdens de rondvraag
Vraag 1 Cindy vraagt wat er gebeurd is met de Club van 50 wat enkele jaren geleden is
opgestart, maar nog nooit geïnd is.
Antwoord: We moeten hiervoor nog een aantal voorwaarden op een rijtje zetten. Dit gaat we
snel doen, zodat we hiermee aan de slag kunnen. De reeds opgegeven leden worden
geverifieerd, nieuwe leden voor de Club van 50 geworven en vervolgens kan overgegaan
worden tot inning.
Vraag 2 Desiree doet de suggestie om als kostenbesparing het “Tientje voor een vriendje” af te
schaffen. Het wordt naar haar idee niet op de juiste manier ingezet.
Antwoord: De eerste inzet van het “Tientje voor een vriendje” was niet goed doordacht,
waardoor twee seizoenen geleden inderdaad te veel geld daar aan is uitgegeven. Echter zijn
afgelopen jaar de voorwaarden aangescherpt (einde van het seizoen pas kijken of beide nog lid
zijn, alleen voor jeugd, niet binnen hetzelfde gezin). Momenteel gaat het niet om grote bedragen
en ziet het bestuur dit als een leuke actie voor de jeugd en zet dit vooralsnog door onder de
strikte voorwaarden.
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Vraag 3 Bjorn vraagt zich af of de leden wel reisgeld moeten betalen in de tijd dat er geen
wedstrijden gespeeld worden door de corona maatregelen.
Antwoord: Wanneer er geen competitie wordt gespeeld, innen we ook geen reisgeld of shirt
geld. Met de inning van Q4 waren we te laat met uitzetten, omdat de persconferentie later was
en is het wel geïnd. Dit zal de volgende kwartaalinning worden gecompenseerd en per kwartaal
zal bekeken worden hoe de corona maatregelen zijn en wat dit betekent voor het reis- en
shirtgeld. Dit wordt overlegd met de Ledenadministratie. We gaan ervan uit dat we dit jaar
(2020) geen wedstrijden meer hebben.

Sluiting van de vergadering.
De voorzitter wil nog 1 website onder de aandacht brengen. Dat is Sponsorkliks. Als we via
deze site naar een internetwinkel gaan om digitaal iets te kopen, krijgen we een bepaald % van
de factuur voor onze clubkas.
Tessa Crone dankt iedereen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.
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Jaarverslag secretariaat
Tijdens de Algemene Leden Vergadering werd het bestuur voor het lopende seizoen bepaald. Leo
Heijnen legde na jarenlange trouwe dienst binnen het bestuur, zijn functie als algemeen bestuurslid
neer. Zijn plaats werd ingenomen door Zelko Buitelaar. De overige vier bestuursleden bleven in hun
functie: Tessa Crone (voorzitter), Melanie Takken (secretaris), Jasper van der Krift (penningmeester),
Emile Valkestijn (algemeen bestuurslid).
De start van seizoen 2020/2021 was goed. Na het annuleren van voorjaarscompetitie 2020 door
corona, leek het seizoen erna gewoon plaats te kunnen vinden. Echter in oktober ging het gauw de
verkeerde kant op met het aantal corona besmettingen en kwam Nederland daardoor opnieuw in
lockdown.
Het sporten in competitieverband kwam volledig stil te liggen en trainingen konden alleen in
aangepaste vorm plaatsvinden. Het hele seizoen is reikhalzend uitgekeken naar het hervatten van de
competitie, maar dat is helaas niet gebeurd.
Het verenigingsleven heeft enorm onder druk gestaan door de geldende corona maatregelen. Voor
zover er überhaupt gesport kon worden, kon dit niet met publiek erbij. Helaas is dit terug te zien in
verloop van leden in zowel jeugd als senioren, terwijl aan de andere kant werving in deze tijden
moeilijk te bewerkstelligen was.
Het bestuur heeft de corona maatregelen goed moet volgen en deze aangepast wanneer ook de
landelijke maatregelen werden aangepast. Hierin werden altijd de protocollen gevolgd van NOC*NSF,
het KNKV en gemeente Vijfheerenlanden.
Het VIKO bestuur heeft de tijd van corona wel gebruikt om achter de schermen aan een hoop zaken
te werken en zijn er binnen de verenigingen leuke activiteiten geweest:
- Tijdens de ALV in november 2020 is VIKO Visie gepresenteerd (zie volgende pagina).
- Het jeugd beleidsplan van VIKO is uitgewerkt en de eerste acties uitgezet om aan dit plan te
werken.
- Door de leden is goedkeuring gegeven om de investering te doen voor een nieuwe
clubaccommodatie. In april 2021 is de handtekening gezet met aannemer Van Wiggen en aan
het einde van het seizoen is vlak voor de zomervakantie het oud clubhuis volledig gestript en
klaargemaakt voor de sloop.
- Er hebben leuke (digitale) activiteiten plaatsgevonden, zoals bingo en pubquiz.
- Aan het einde van het seizoen kon toch fysiek een zeskamp en schottoernooi plaatsvinden.
Het bestuur heeft gedurende het seizoen continu monitoring gedaan van de financiën. Door het
uitvallen van het zaalseizoen, zijn er minder kosten geweest door het vervallen van een groot deel van
de zaalhuur. Dit is met de leden gecompenseerd door een deel van de contributie in dit seizoen niet te
innen.
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Jaarverslag Technische Commissie
VIKO 1 & VIKO 2
Op het veld is VIKO 1 op een 3e plaats geëindigd in de 1e klasse. Echter heeft er geen 2de helft veld
plaatsgevonden. Het zaalseizoen is ivm COVID ook niet doorgegaan.
Op het veld is VIKO 2 op een 3e plaats geëindigd in de 2e klasse. Echter heeft er geen 2 de helft veld
plaatsgevonden. Het zaalseizoen is ivm COVID ook niet doorgegaan.
John van Duuren is gestart als nieuwe hoofdtrainer. Desirée van Zoolingen is de trainer van Viko 2
gebleven.

VIKO 3
VIKO 3 is op de 2e (1e helft veld) geëindigd binnen hun poule. VIKO 3 is op het veld en in de zaal in
het breedtekorfbal uitgekomen. Ook dit seizoen doet Viko 3 weer bovenin mee.
VIKO Midweek
Viko heeft de afgelopen competitie gespeeld met 1 midweekteam.
Corona
De zaalcompetitie en de 2e helft van de veldcompetitie (Voorjaar) zijn stilgelegd als gevolg van
Corona maatregelen. Op dit moment is de competitie in volle gang en de 1 ste helft veld afgesloten.
Samenstelling Technische Commissie
De samenstelling van de Technische Commissie is ongewijzigd gebleven: Wilco van Harten, Emile
Valkestijn, Mandy Bekkers
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Jaarverslag Jeugdcommissie
De jeugdcommissie bestond dit seizoen uit Gemma van Ooy, Myrte Broekhuizen en Marike Bos.
Helaas heeft het seizoen weinig wedstrijden gehad. We hebben wel deels weer kunnen trainen met de
jeugd vanaf maart/ april 21. Het was voor iedereen een lastig seizoen. Aan het eind van het seizoen
een gezamenlijke afsluiting kunnen doen, waar met veel enthousiasme gehoor aan gegeven is.
We hadden de volgende jeugdteams en -coaches:
A1: Michael, Jan-Willem
B1: Marc, Desiree, Eelco
C1: Tessa B, Cora
D1: Jente, Amber, Dagmar
D2: Martijn, Lisette, Dave, Gemma
E1: Mirjam, Indira
E2: Susan, Sarah
F1: Tessa C, Myrte
Kangoeroes: Jeroen, Demi
Alle teams spelen breedtekofbal. De Kangoeroes zijn om de week actief.
Bert en Vicky zijn nog steeds bereid vragen te beantwoorden, mee te kijken bij de trainers/ coaches.
Zij kunnen zelf contact opnemen met een van beiden: Bert is er voor de C tm A, Vicky F tm D.
Het herschreven jeugdplan en de handout zijn te vinden op de Viko site, volgend seizoen hopen we
hier weer meer aandacht aan te kunnen geven in een actieve vorm.
We krijgen steeds meer hulp van enthousiaste ouders die zich inzetten voor een jeugdteam als
trainer/coach. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Lijkt het je ook leuk om te helpen bij de trainingen of
wedstrijden, laat het dan weten via een mail naar jeugd.viko@hotmail.com of spreek iemand
persoonlijk aan.
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Jaarverslag Axciecom
Afgelopen jaar was een somber jaar omtrent activiteiten vanwege COVID. Wel heeft de Axciecom een
paar activiteiten online gedaan om toch contact binnen de vereniging te behouden. Pietentraining was
de laatste fysieke activiteit van 2020. Voor de jeugd en de senioren is een online bingo verzorgd en
een online pubquiz voor de senioren, met hulp van mensen buiten de Axciecom. Uiteindelijk was het
nog wel mogelijk om een schottoernooi te organiseren aan het eind van het seizoen.
Dit jaar wordt de Axciecom versterkt met nieuwe mensen en bestaat nu uit vier personen. Voor
komend seizoen wordt een planning opgesteld met activiteiten, die gezien de versoepelingen dit
seizoen, wel fysiek kunnen gaan plaatsvinden.
Axciecom
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Jaarverslag kantinecommissie
Dankzij de inzet van de ouders van de verschillende teams, hebben we de kantine draaiende weten te
houden. Hiervoor onze hartelijke dank ouders!!
In juni zijn we begonnen met het uitruimen van de kantine, daar we volgend jaar een nieuwe kantine
krijgen. Er is veel weggegooid. Wat er overbleef hebben we mogen opslaan in de container van onze
buren, handbalvereniging Omega. Doordat de kantine tegen de grond gaat, mogen we tot de
nieuwbouw, gebruik maken van de kantine van Omega.
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Jaarverslag vrijwilligerscommissie
Afgelopen jaar zijn er zowel onder de leden van VIKO als ouders diverse verschuiving en aanvullingen
geweest. Zo is er afgelopen jaar een nieuwe schoolkorfbalcommissie gevormd, zijn er leden voor de
jurytafel gevonden voor de wedstrijden van VIKO 1 in de zaal en wordt er trainersbegeleiding opgezet.
Daarnaast is de JC druk bezig geweest met de bezetting van de trainers en coaches. De bezetting
voor jeugdtrainers en coaches is rond. De JeugdTC is nog zeer mager bezet dus hier worden nog
mensen voor gezocht. Deze commissie is essentieel voor de toekomst van Viko. De jeugd heeft de
toekomst en het werven van nieuwe leden, trainers en coaches voor de jeugdteams zijn noodzakelijk.
Daarom een dringende oproep aan leden en ouders om de jeugdcommissie te komen versterken.
Ook komend jaar zullen wij als vrijwilligerscoördinatoren inzichtelijk blijven maken wat de vrijwilligers
nodig hebben om de functie of taak zo optimaal en positief mogelijk te kunnen vervullen. Tevens
probeert de vrijwilligerscommissie ook zoveel mogelijk de ouders van jeugdleden te blijven betrekken
bij (taken binnen) de vereniging om de stijgende lijn die vorig jaar en dit jaar wat betreft betrokkenheid
en inzet zichtbaar was vast te houden.
Tenslotte de uitnodiging om vooral contact op te nemen met de vrijwilligerscoördinatoren met goede
ideeën, het aanbod om bij te dragen aan een commissie of taak of als je wilt dat wij met je
meedenken. vrijwilligers@kvviko.nl
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Jaarverslag schoolkorfbal commissie
In verband met Corona kon er in het seizoen 2020-2021 geen schoolkorfbaltoernooi georganiseerd
worden. Een week voordat het toernooi zou plaatsvinden, werden de maatregelen aangescherpt,
waardoor het last-minute afgeblazen moest worden.
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Jaarverslag ledenadministratie
Kijken we naar het overzicht dan zie je een afname van het aantal leden met name bij de pupillen en
senioren. Ook hebben we op dit moment weinig kangoeroes. Kijken we naar het aantal leden dan
zien we een afname.
don

nsl/ov

kang

pup

asp

jun

sen

2020-2021

5

27

3

37

20

7

39

2019-2020

5

24

1

44

22

8

44

2018-2019

17

33

11

24

28

12

43

2017-2018

17

31

11

25

21

12

40

2016-2017

17

31

12

21

15

8

42

Totaal aantal leden

Spelende leden

2020-2021

133

2019-2020

148

2018-2019

168

2017-2018

157

2016-2017

146

106

Niet spelende leden
27

Een jaar waar er weinig gespeeld is en we elk kwartaal overlegd hebben wat gaan we aan contributie
innen. Een jaar waarin we zagen dat er veel senioren gestopt zijn om diverse redenen.
Nieuwe aanwas jeugd ging moeilijk doordat er weinig getraind werd er geen schoolkorfbal was. Ook
is het denken wij belangrijk om weer kangoeroes te gaan werven voor de opbouw van nieuwe teams.
Hopelijk dat we dit jaar weer wat kunnen groeien.
Ledenadministratie
Mirellla en Desiree
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