Notulen Algemene ledenvergadering
Volleybalvereniging Meppel-AZ
Datum: 17-2-2016
Locatie: Sporthal Koedijkslanden
Aanwezig leden: 22
Bestuursleden: 3

-

Welkom/mededelingen
Goedkeuring notulen: goedkeuring
Nieuwe tenues
Website

-

Financiële zaken en sponsoring
Nieuwe sponsoren voor dit seizoen: Pearl, Morgana, Jongens van de outdoor,
Goedkeuring jaarcijfers 2014-2015
Vraag: Hoe kan het dat de teamkosten hoger zijn dan voorgaande jaren met minder mensen?
Dat zijn de kosten en de loonbelasting: De loonbelasting was niet begroot, dus deze kosten
vallen eigenlijk tegen.
AP: Kent u onze sponsoren op de website?
AP HA: Sponsorboek op de site

-

Verenigingen zaken
Meppel- AZ promoten : Half jaar gratis trainen, optocht, open dag,
Cursus Meer vrijwilligers in kortere tijd

-

Commissies
Open club CMV, A, B en C – Jeugd. A, B en C
Kampioenen CMV
SVT 2016 - 29 februari en 1 maart
TC zaken:
Na een roerig jaar, lijkt dit jaar rustiger, er is meer rust en spelplezier in de vereniging. Oud
en jong is belangrijk om erbij te houden. Helaas zien we door de jaren heen dat het aantal
team ernstig gereduceerd is. Dit is natuurlijk jammer, maar met deze groep mensen moeten
we het doen.
Vraag: Hoe gaan we dit jaar ondervangen dat we niet weer miscommunicatie krijgen in het
bekend maken van de teamindelingen? Hoe gaat dit proces?
Robert: Over een week of drie á vier gaan we beginnen met de inventarisatie. Wie blijven er
en hoeveel teams kunnen we inschrijven.
Ouder Wiko: Hoe kan het dat je in mei al een plaatsingstoernooi speelt en pas zeker weet
dat je in september met dit team moet gaan spelen. Helaas hebben we niet elk jaar helder
wie in welk team gaat spelen.
Reactie Yvonne en Kees: dit heeft te maken op een hoger niveau in de bond. Zij hebben deze
tussen liggende tijd nodig om alles in te plannen en teams in de juiste poules in te delen.
Activiteiten commissie:
Ac heeft dit jaar de grote club actie en de kerstkransjes georganiseerd: We hebben voor het
eerst meegedaan met de grote club actie, dit heeft ons in totaal €500 opgeleverd. Kort

daarop volgde de kerstkransjes actie, daardoor was ook te zien dat deze verkoop iets minder
was dan voorgaande jaren. Wel een opbrengst van €650. Bij elkaar heeft de AC ruim €1150
opgeleverd.
-

Rondvraag en sluiting

Vraag Hennie: Komt er een contributie verhoging om de hoge kosten te ondervangen?
Bestuur: dit willen we eigenlijk zo lang mogelijk vermijden om het volleyballen bij Meppel-AZ
aantrekkelijk te houden.
Vraag coach/ouder Agnes: kunnen wij ook meedoen met de voorlichting van Fysio de commissaris.
AP Robert: ook de coaches betrekken bij dit soort activiteiten

