
Op 27 september 2019 vond in de kantine van de Vrijenburgpoort de jaarlijkse Algemene 

Ledenvergadering plaats.  

 
Belangrijke zaken die aan de orde kwamen: 

De vereniging dreigt uit zijn jas te groeien, maar het is nog te vroeg voor een ledenstop. 

 
Henk de Koning is benoemd tot Lid van verdienste. 

 

De ALV heeft het standpunt ingenomen dat meer discipline nodig is van iedereen die gebruikt 
maakt van bar en kantine:  

 Bonnetjes zijn vanaf heden niet meer toegestaan, er moet direct worden afgerekend.  

 Pinnen wordt zoveel mogelijk gestimuleerd.  

 We gaan werken met een tablet om meer inzicht in de omzet te krijgen.  
 Het netjes houden van de kantine is een verantwoordelijkheid voor ons allemaal.  

 Een impuls aan de barorganisatie is gegeven met een nieuwe bar-map, met daarin taken, 

afspraken, vergunningen en een to do list voor de bardienst.  
 

De ALV heeft tevens uitgesproken dat het lidmaatschap van een (onze) vereniging niet vrijblijvend 

is en het bestuur gevraagd om dit als uitgangspunt voor nieuw beleid te hanteren. Dit betekent dat 
je lidmaatschap verplichtingen met zich mee brengt, waarop je kan worden aangesproken. 

Natuurlijk rekenen we erop dat dit niet vaak nodig zal zijn. 

 
Verder kwamen aan de orde: 

 Technische, Jeugd technische commissie en jeugdopleiding. 

 De vereniging kijkt terug op een zeer geslaagd lustrum. 
 Complimenten aan Quint voor het positieve resultaat van het jeugdkamp. 

 De sponsorcommissie heeft een groot aantal nieuwe sponsors aan de club kunnen verbinden.  

 We missen helaas nog te veel vrijwilligers op belangrijke posities binnen de club. 

 
Lees verder voor meer informatie en achtergronden. 

 

Aanwezig waren bijna 30 betrokkenen en geïnteresseerden. 
 

In de vergadering zijn de jaarverslagen en begroting voor het komende seizoen besproken. Ook is 

door de leden aan het zittende bestuur ‘décharge’ (goedkeuring) verleend voor het gevoerde 
financiële beleid in het afgelopen seizoen. 

 

Afscheid en vacatures 
Met grote waardering is afscheid genomen van twee bestuursleden, Henk de Koning (voorzitter) en 

Jan Peter Kooij (penningmeester). In hun plaats zijn benoemd Michiel van der Wel en Martin de 

Ruiter, respectievelijk als voorzitter en penningmeester. Patrick Kooij en Harry den Boer gaan door 

in het bestuur als algemeen lid.  
Henk de Koning is na zijn terugtreden benoemd tot Lid van Verdienste. Hulde aan Henk voor zijn 

jarenlange, tomeloze inzet voor de vereniging! 

 
Tijdens de ALV stond de vacature van Secretaris nog open. Echter, na de ALV is Carla Bom bereid 

gevonden het secretariaat op zich te nemen. Het bestuur is dan ook verheugd dat er in ieder geval 

binnen het bestuur geen vacatures meer zijn. 
 

Voor de vacature van Wedstrijdsecretaris heeft Corjan Nootenboom zich tijdens de ALV 

aangeboden. Top Corjan! 
 

Henk de Koning heeft zich tijdens de ALV opgeworpen als Kascommissielid om naast Iz van Es 

volgend jaar de controle te doen. Top Henk! 

 
De volgende vacatures zijn er helaas nog wel: 

- leden en voorzitter TC/JC 

- (jeugd) trainer/coach posities (momenteel nog Jongens A en Meisjes D2) 
- leden voor de Activiteitencommissie 

- leden voor de Barcommissie 

- aanspreekpunt Materiaalcommissie 
- aanspreekpunt (coördinator) beachvolleybal 

- scheidsrechterscoördinator. 

 
Groei van de vereniging 

Er is niet actief aan ledenwerving gedaan. Toch groeit de vereniging als kool, met name is er een 

groot aantal jeugdleden bijgekomen. We zijn verheugd met deze belangstelling. Helaas worden de 



problemen met de beschikbare zaalcapaciteit hierdoor meer en meer voelbaar; Spirit is uit zijn jas 

(de Vrijenburgpoort) aan het groeien. Het bestuur voert hierover nauw overleg met de gemeente. 

We zoeken eigenlijk een zaal met 3 velden. We zijn nu gedwongen om uit te wijken naar een 
aantal andere sportzalen. Die zijn niet allemaal zo ideaal als de Vrijenburgpoort. We willen ook in 

zo min mogelijk zalen hoeven te trainen. Van de huidige situatie wordt eigenlijk niemand gelukkig. 

We vragen hierbij dan ook vooral om ieders begrip! 
 

Op dit moment is een ledenstop (nog?) niet aan de orde. Per aanmelding wordt bekeken of iemand 

nog goed kan worden geplaatst. Er zijn al teams waar dit tijdelijk niet mogelijk is.  
Naast het gebrek aan beschikbare zaalruimte knelt ook duidelijk de beschikbaarheid aan trainers. 

Inmiddels moesten aanvangstijdstippen van sommige blokken zo worden vervroegd, dat trainers 

afhaken, omdat ze om verschillende redenen niet op tijd kunnen zijn. 

 
Technische commissie, Jeugd-technische commissie en jeugdopleiding 

Aan het einde van vorig seizoen is er (aanzienlijk) extra geïnvesteerd in de jeugdopleiding. De 1e 

teams van de D, C en B-lijn vormen sindsdien de prestatieve lijn, waarin meer een accent wordt 
gelegd op discipline en het leveren van prestaties. Er is voor deze prestatieve lijn een nieuwe 

jeugdtrainer aangesteld. Deze laat zich bijstaan door twee hulptrainers uit zijn eigen netwerk.  

Hoewel veel ouders aangeven zeer content te zijn met deze ontwikkeling, zijn er ook genoeg  
ouders die aangeven de nodige haken en ogen te zien. Voor Spirit is een dergelijke ontwikkeling 

relatief nieuw. Bestuur en TC/JC volgen de ontwikkelingen daarom van zeer nabij. Deze worden 

ook regelmatig geëvalueerd. 
 

Probleem daarbij is dat er op het moment geen volwaardige TC/JC is. Eén van de speerpunten van 

het nieuwe bestuur is deze zo spoedig mogelijk op te tuigen. Deze zal dicht op het bestuur moeten 
gaan opereren.  

 

Intussen moet ook de volle energie worden gericht op het invullen van de nog vacante 

trainer/coach-posities (Jongens A en Meisjes D2). 
 

Soms worden een aantal posities tijdelijk waargenomen door onervaren leden. Aandachtspunt 

hierbij is dat deze niet in het diepe mogen worden gegooid; er is behoefte aan een praktische 
instructie waarin je kan lezen waar je mee te maken hebt als je voor het eerst training gaat geven.  

 

De nieuwe senior-jeugdtrainer zal in overleg ook worden ingezet voor het opleiden van trainers.  
 

Bestuur en voltallige TC zullen in het komende seizoen samen de visie en de uitwerking daarvan in 

het technische beleid actualiseren. Hiervoor staan diverse beleidsstukken uit het verleden van 
Spirit en andere verenigingen ter beschikking.  

 

De binnenkomende mail in de TC mailbox wordt intussen gewoon gelezen en uitgezet naar 

behandelaars. In persoon is Michiel van der Wel voorlopig aanspreekpunt voor alle TC/JC zaken.   
 

Bar/Kantine 

Er is een nieuw handboek gemaakt voor de bar. In het handboek staan handreikingen voor diverse 
taken. De vergunning van de kantine zit ook in dit boek. In het handboek is ook de 

representatielijst te vinden. 

 
Mede naar aanleiding van het verslag van de kascommissie is gesproken over de afrekendiscipline, 

een onderwerp dat eigenlijk elk jaar terugkeert als bespreekpunt tijdens de ALV. Al enige jaren 

bestaat het beleid dat we niet meer met bonnetjes werken die later kunnen worden afgerekend. 
Toch gebeurt het nog steeds. Dat moet stoppen, iedereen moet gewoon direct afrekenen!  

Ook lopen diverse mensen achter de bar en het is lastig om te controleren of iemand betaald heeft. 

Er moet bij de leden zelf meer discipline zijn om de eigen eten- en drinkswaren af te rekenen. 

 
Overigens blijkt dat er veel meer geld in de kluis zit als vermeld staat op de afstortbriefjes. 

Gelukkig niet andersom. Aan de instructie over het afstorten zal meer aandacht worden gegeven. 

 
Uit de vergadering komt het pleidooi om de nadruk te gaan leggen op het pinnen. Mogelijk moet 

het contante betalen gewoon worden afgeschaft. Het bestuur zal binnenkort in overleg met de 

barcommissie bepalen of ze dit advies van de ALV overneemt. Het pinnen zal in ieder geval verder 
worden gestimuleerd.  

 

Verder willen bestuur en barcommissie beter inzicht krijgen in wat er verkocht is. Hiervoor is een 
tablet aangeschaft. Het gebruik hiervan is verplicht bij de bardienst.  

 



De verhouding tussen omzet en kosten (waaronder ‘arbeid’) van de “Gezonde kantine” wordt 

binnenkort geëvalueerd. De subsidie hiervoor van de gemeente ontvangen we niet meer en het 

bereiden van al het lekkers kost veel tijd en energie. De te beantwoorden vraag is of dit de moeite 
waard is. 

 

De BTW verhoging per 1 januari is nog niet doorgevoerd in de kantineprijzen. Met andere woorden, 
ook de prijzen gaan tegen het licht worden gehouden.  

 

De noodzakelijke barbezetting wordt nu door Samantha ingedeeld door middel van een rooster. 
Wie is ingedeeld moet die bardienst doen, of zelf vervanging regelen. De ALV ziet dit als een 

verplichting, die voortkomt uit het lidmaatschap van de vereniging.  

 

Het rooster is een noodzakelijk kwaad; aan de andere kant is er de wens meer vaste barbezetting 
te hebben, met mensen die het leuk vinden om te doen, er iets mee hebben.  

Vanuit de vergadering komt de suggestie te gaan werken met boetes. Ook wordt de suggestie 

gedaan om een poel van mensen te vormen die het leuk vinden om tegen een geringe vergoeding 
bardiensten van anderen over te nemen. Die geringe vergoeding moet dan worden betaald uit de 

inleg van degenen die daar gebruik van willen maken. Bestuur en barcommissie zullen zich 

hierover beraden en een standpunt innemen. 
 

Ook is gesproken over de rommel die te vaak in de kantine wordt aangetroffen. Vaak ook 

doordeweeks ’s avonds, nog van de zaterdag ervoor. Een aantal leden geven zelfs aan zich soms 
hiervoor te schamen.  

Glazen en schalen worden te vaak achtergelaten op de tafels. Het is een kleine moeite is om ze op 

de bar te zetten, zodat ze kunnen worden afgewassen. Bitterballen, kwakken mayonaise e.d., 
vallen op de vloer zonder dat ze worden opgeruimd, waardoor anderen er weer doorheen kunnen 

lopen. Overvolle vuilniszakken worden nog voller gepropt, zodat ze scheuren. Of frituurbakjes 

vallen naast de bak op de grond.  

Als je ziet dat een zak vol is, vraag dan een nieuwe in de keuken en breng de volle liefst even naar 
de container beneden. Allemaal net zoals we thuis gewend zijn dus.  

Uit de vergadering komt de oproep om elkaar aan te spreken als wordt gezien dat troep wordt 

gemaakt, maar niet wordt opgeruimd. En: Geen bardienst (of leden zonder bardienst) in bezweet 
tenue achter de bar. Ook kleine kinderen horen niet achter de bar. 

 

Hoe vrijblijvend is het lidmaatschap van onze vereniging?  
Al bij de bespreking van de bar en kantine sprak de ALV uit, bepaalde taken als een verplichting te 

zien die voortkomt uit het lidmaatschap van de vereniging. Ook bij andere verenigingen is het zeer 

gebruikelijk dat leden taken verplicht moeten uitvoeren. Daartegenover staan vaak wel 
mogelijkheden tot afkopen en/of worden boetes opgelegd. 

Het bestuur neemt de oproep van de ALV serieus en gaat nadenken over een strenger beleid met 

betrekking tot het uitvoeren van vrijwilligerstaken. Dat geldt niet alleen voor de bar, maar 

bijvoorbeeld ook voor het invullen van trainer-/coachschap, zaal- en scheidsrechterdiensten e.d. 


