Algemene Bestuursvergadering

#1

Datum: 29-11-2018
Tijd: 20.30-21.30 uur
Plaats: Kantine De Zien

Aanwezig: VZ, VVZ, TC, PM, AB, SC
Afwezig:

Agendapunten +

Actie

1.Welkom
De VZ heet iedereen welkom en opent om 20.30 de vergadering.
2.Vaststellen agenda
De agenda wordt onveranderd vastgesteld.
3.Notulen 09-10-2018
De notulen worden onveranderd goedgekeurd.
4.Medelingen en actielijst
a) Regiosymposiums + volleybalcafés regio west
Er zijn veel bijeenkomsten, voor nu nog geen interesse vanuit het bestuur.
We moeten kritisch kijken of het voor onze vereniging geschikt is. Ook
hebben we de mogelijkheid om onze contactpersoon te benaderen of het
geschikt is. Jaarplanning uitzoeken op site NEVOBO.
b) Update Sponsoring
De sponsor is bereid om weer alle teams een pak en tenue te geven,
behalve H1. Ook voor de recreanten worden dan shirts beschikbaar gesteld
om een toernooi te spelen. De sponsor wordt uitgenodigd voor het
jubileumfeest en de Nieuwjaarsreceptie.
c) Website Voluit gereed maken
De ontwikkelingen zijn nu zover dat er een concept website ingericht kan
worden. Dit is dan tevens het moment om eventueel de hosting van de
website te veranderen naar een eigen website hosting voordat het nieuwe
jaarabonnement ingaat. We moeten dan nadenken over wie de website
gaat beheren/bijhouden/berichten plaatsen. PM gaat eventuele beheerder
benaderen.
d) Jubileum feest update
Er is nog 1 van de 3 oprichters van Voluit in leven. TC gaat hier achteraan
voor de feestcommissie. De VVZ gaat vragen of bestuur nog iets kan
betekenen voor het feest.
5.Ingekomen stukken (20.30-20.45)
a) Financiering website Voluit
Zie 4.c
b) Recreanten groei van leden
Stap 1: inventariseren bij de trainer van D3, bij D3 en bij de dames die mee
trainen met D3 wat zij van huidige stand van trainen vinden.
Mogelijke scenario: er is een groei van het aantal recreanten mogelijk als
D1 en D2 samen 1 veld delen. Of als D1 en D2 het eerste deel apart
trainen en het tweede gedeelte samen trainen.
c) Tenues jeugdspelers
De materiaalbeheerder heeft tenues van jeugdspelers. Wat gaan we
hiermee doen? Zo zijn er ook jeugd volleyballen. We gaan aan Chantal
Thomas vragen of er iets voor schoolkinderen is met minder mogelijkheden
voor de aanschaf van sportkleding.
7.Technische commissie
De TC zal in februari/maart de stand van zaken gaan inventariseren bij de
trainers en de teams.

Secretaris

VZ/VVZ

VZ/VVZ

PM
TC
VVZ
PM
TC

VZ/VVZ

8.Penningmeester.
Voor het nieuwe boekhoudprogramma geldt een verhoging van de bijdrage.
Vooralsnog blijft het nu nog even bij het huidige excel bestand en blijft de
PM zoeken naar een nieuw programma.
9.Rondvraag
TC: taakverdeling op agenda volgende ABV.
Afsluiten met nieuwe datum ABV:
De VZ sluit de vergadering.
Volgende vergadering: woensdag 9 januari 2019 19.30 bij secretaris.

Agendapunten voor de volgende keer
a. Taakverdeling van het bestuur

PM

