Onderwerp
Datum
Locatie
Aanwezig

Opstartbijeenkomst i.c.m. Algemene Ledenvergadering Pollux
4 september 2017 20.00 uur
Paal 12
34 personen: Anne Engbers, Nicole O. Riekerink, Richard Groeneveld, Barry Leuverman,
Marthijn Wolters, Guido Drost, Katja Wiebe, George Steenbekke, Henk Hazewinkel, Yuri Liebrand,
Rob Schepers, Barend Broekhuizen, Niek Heutink, Leonie Wilke, Rolf Sluik, Eric Melchert,
Henri Engbers, Monique de Graas, Demi de Graas, Edessa Inan, Femke Bodde, Jory O. Luttikhuis,
Annemarie Schepers, Marloes Schepers, Tom Schepers, Wilma Harremeijer, Yvonne Groeneveld,
Eddy Post, Afke Damhuis, Richard Laarveld, Marielle Laarveld, Job Weghorst, Leonie Peterink,
Rianne Blokhuis

Afwezig

Diverse afmeldingen via de mail en mondeling (maar ook veel afwezigen zonder bericht van
verhindering).

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen notulen ALV 16-11-2016
3. Financiën
4. Aanstellen nieuwe voorzitter
5. Afscheid Henk Hazewinkel als voorzitter
6. Woordje nieuwe voorzitter inzake beleidsplan, vrijwilligersbeleid en sponsorcommissie
7. Update vanuit TC door Marthijn Wolters en Barry Leuverman
8. Info door Monique de Graas over haar functie als Vertrouwenscontactpersoon
9. Vragenrondje
10. Afsluiting

1. Opening
Henk heet de leden, vrijwilligers, ouders en overige belangstellenden van harte welkom op deze A.L.V.

2. Vaststellen notulen ALV 16-11-2016
De notulen van de vorige vergadering worden besproken (de ALV van 16-11-2016). Op deze notulen komen geen
opmerkingen. Daarmee worden de notulen goedgekeurd. Op de website van de vereniging zijn de notulen van de
diverse A.L.V.’s ook terug te vinden.

3. Financiën
Penningmeester Rob Schepers neemt met ons de volgende onderwerpen door:
• Vaststellen financieel jaaroverzicht 2016-2017
• Verslag kascontrole commissie
• Benoeming kascontrole commissie 2017-2018
• Begroting 2017-2018

Vaststellen financieel jaaroverzicht 2016-2017
Het resultaat is hoger dan begroot. Dit komt onder andere door:
• Meer leden (gestegen van 133 naar 146), hierdoor meer contributie-inkomsten.
• Grote clubactie heeft meer geld opgeleverd dan begroot.
• Een aantal meevallers aan sponsorbedragen. Onder andere Trioliet voor de aanschaf van de laptop voor de
wedstrijden en een subsidie op trainersopleidingen.
• Daarnaast levert Paal-12 (de Omni vereniging) een behoorlijke financiële impuls. Een deel van het resultaat
van de Omni vereniging komt ten goede aan Pollux. Daarnaast dragen activiteiten, zoals de junior beach
competitie van de NeVoBo en de Oldenzaalse Beachcompetitie, een aardig steentje bij.
Pollux heeft dus wederom een positief jaar gedraaid. We zijn als vereniging bezig met het aflossen van de oude
schuld aan de gemeente (de schuld ontstaan door de forse huurverhoging). Middels een betalingsregeling zal het
openstaande bedrag over 3 jaar afgelost zijn.
Op dit moment kijken we vanuit financieel oogpunt positief naar de toekomst. De positieve resultaten zorgen ervoor
dat we de komende jaren kunnen investeren in onze vereniging.
Dit jaar zal ook het laatste seizoen zijn dat we huidige kledinglijn gebruiken. Wij kunnen geen kleding meer
nabestellen omdat deze niet meer te verkrijgen is. Het volgende seizoen stappen we over op een nieuwe lijn.

Verslag kascommissie en benoeming kascommissie 2017-2018
Monique de Graas en Meryem Tunc Hebben de kascontrole uitgevoerd over 2016-2017. Zij waren akkoord en hebben
decharge verleend aan de penningmeester:

Monique en Meryem hebben aangegeven het stokje over te willen dragen. Dit betekent dat we voor het volgende
seizoen op zoek gaan naar twee nieuwe leden voor de kascontrole commissie. Monique en Meryem hartelijk dank
voor de werkzaamheden.
Na de A.L.V. hebben Richard Laarveld en Marthijn Wolters aangegeven de kascontrole te willen uitvoeren. Dit
betekent dat de kascontrole commissie voor het seizoen 2017-2018 geregeld is.

Begroting seizoen 2017-2018
Opmerkingen:
• De begroting voor het seizoen 2017-2018 is behandeld.
• Ook in dit seizoen verwachten we positief te eindigen.
• Per team wordt er dit seizoen € 5,00 per lid gereserveerd om voor een teamuitje o.i.d. te gebruiken.
Aanvragen van deze vergoeding kan via de contactpersoon van het team bij de penningmeester op
penningmeester@vvpollux.nl

4. Aanstelling nieuwe voorzitter
Er hebben zich bij het secretariaat geen andere gegadigden gemeld voor de verkiezing van voorzitter dus kandidaat
Yuri Liebrand wordt met groot applaus gekozen tot nieuwe voorzitter van Pollux

5. Afscheid Henk Hazewinkel als voorzitter
Henk wordt in de vergadering toegesproken door Yuri en George Steenbekke. Er worden herinneringen opgehaald en
Henk wordt heel hartelijk bedankt voor al zijn inzet voor Pollux. Henk zal niet geheel van het toneel verdwijnen maar
als lid van de Sponsorcommissie bij onze vereniging betrokken blijven

6. Woordje door Yuri Liebrand als nieuwe voorzitter
Yuri meld dat hij samen met George en andere leden van Pollux aan de slag gaat met het nieuwe Beleidsplan.
Ook gaan we een start maken met een goede vrijwilligers-administratie en bezig met een goed Vrijwilligersbeleid.
En ook zal Yuri samen met Henk en nog enkele andere leden de Sponsorcommissie nieuw leven inblazen.
Yuri heeft er heel veel zin in en hoopt samen met alle leden op een hele goed en sportieve toekomst van Pollux

7. Info vanuit de TC
Barry en Marthijn melden dat zij met de TC bezig zijn om het Technisch Beleidsplan vorm te geven in overleg met de
trainers. Vanaf dit seizoen zal er getraind worden in blokken. Elk blok zal ongeveer 4-6 weken duren waarin specifiek
de nadruk zal liggen op bijv. passen, serveren, bovenhands spelen enz. Ook is de TC bezig om ondersteuning voor
de CMV te organiseren. Al met al veel zaken die dit jaar worden opgestart en waarbij iedereen via de nieuwsbrieven
verder geïnformeerd zal worden. Een uitdaging gaat ook zijn om meer jongens bij onze club te krijgen.
Iedereen wordt uitgenodigd om vooral richting TC feedback en suggesties te geven inzake het Technisch Beleidsplan.

8. Vertrouwenscontactpersoon
Monique de Graas stelt zich voor als VCP voor onze club. Ze legt in het kort uit wat de taken zijn van een VCP en wat
zij voor leden en vrijwilligers van Pollux kan betekenen. Op de website van Pollux staat meer informatie over haar taak
en staat ook haar e-mailadres vermeld.

9. Vragenrondje
Er was een vraag over het aanmelden van de JA 1 voor een voorbereidingstoernooi. Dit is met Afke afgestemd daar
zij de aanmeldingen voor de toernooien heeft geregeld.

Afsluiting
Vergeten is om aan de aanwezigen te vragen of zij decharge verlenen aan het gehele bestuur! Mochten hier nog
bezwaren tegen zijn, dan graag melden bij het secretariaat vóór 1 oktober.
Hierna bedankt Yuri de ruim 30 aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering.
Daarna wordt er nog gezellig nagepraat onder het genot van een borrel en een hapje.

