Verslag van de Algemene Leden Vergadering (AVL) d.d. 31-8-2020
Aanwezig: Roel de Lange, Marcel de Groot , Jo Pauwels, Leon en Marian Dumoulin, Nathalie Thiesen,
Riet Bonekamp, Liezet Kusters, Henk Lomme, Klaartje Coenders, Monique Derks-Willems, Anke
Weijers, Lynn Koolhof, Fieke Beurskens Tessa Linders, Mirthe Brands, Janne Peelen, Lous Aerts, Merel
Arts, Gerry Cox, Sara Janssen, Marlon van Dijck, Bertie Simons, Wilma Hendrix, Truus en Jac Marcellis,
Leo willems, Diny Linders, Annemie van Elst, Bernadette Arts, Gerard Voesten, Koos de Schipper,
Peter Broers, Trudy Michels, Henri Peters, Mark Berkhout, Jac Rothoff, Linda Jonkers, Anita Janssen,
Imke Friesen, Sem Friesen, Debby Rongen, Nicole Deenen, Wilmie de Hoog, Anneke Vissers, Robbert
Jacobs, Jan Berkhout, Charles van Elst, Michiel Thiesen, Jan Berkhout, Romee van Elst, Marijke
Hoogink Karin Hanraets (notulist)
Afgemeld: Lillian Lucassen, Karin en Hans Vestjens, Judith Bruijsten, , Roland van Hooft, Angelique
Willems, Wendy van Gerven, Susanne Rutten, Jan Hermans, Henk Jacobs, Nancy Peters, Truus Arts,
Dorien Voesten, Marion Beurskens, Ouders Emma Buurman en Mees Budding, Janne Coenders, Lotte
Coenders-Rongen, Roel Cox, Karin Denissen, Raven Haver, Angela Hendrix-Kleeven, Melanie JakobsJansen, Marieke Keursten-Koppes, May Knippenberg, Edwin Kohrman, Gabrielle Martens,Baukje Olde
Daalhuis-Scholten, Eef Speijcken, Dorien Voesten, Ankouk Wagemans, ouders Liv Winnen, Truus
Lenssen.
1.

Welkom en toelichting agenda
Marcel de Groot heet iedereen welkom en opent de vergadering.
Er zijn geen voorstellen voor verandering van de agenda binnen gekomen.
De agenda is daarmee vastgesteld.
Rond 21.00 uur zal er een pauze zijn, koffie en thee zijn op kosten Set Up.

2. Verslag AVL d.d. 08-04-2019
Opmerking Wilma Hendrix: 2 actie punten kunnen op afgehandeld worden gezet zie actielijst.
Jan Berkhout heeft vraag of bedrag € 50101, 54 klopt, ja dit klopt.
Verslag wordt voor akkoord gegeven
3. Mededelingen
• Vrienden van Set Up: 4 aanmeldingen; wordt opnieuw opgepakt door de
sponsorcommissie.
• Rooster van aftreden wordt naar punt 13 van agenda verschoven.
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4. Jaarverslag terugblik jaar 2019
Het jaarverslag staat op de website. Het Jaarverslag wordt door genomen en toegelicht.
Het bedrijven Beachtoernooi hebben we door slecht weer moeten afzeggen. Er is een pilot
geweest om samen te trainen tussen VC Set Up, VC Rooij en Maashees welke ook doorloopt in
2020 maar i.v.m. corona heeft er nog geen evaluatie plaats gevonden.
BBQ was succes en bestuur heeft besloten om dit te continueren.
Beleidsplan 2018-2022
Communicatie coaching en training TC en jeugdcommissie zullen dit verder gaan oppakken om
de koppeling te verbeteren zal in volgend seizoen worden opgepakt.
Vrijwilligers
Het beeld is aan het kantelen. Er zijn nog steeds vacatures en er wordt – niet altijd succesvol –
om hulp gevraagd. Het blijft lastig op vrijwilligers voor diverse acties te vinden.
VOG en AVG
De aanvragen voor de VOG zijn gedaan voor alle vrijwilligers welke minderjarige spelers omgaan.
Voor de nieuwe vrijwilliger zal dit worden aangevraagd.
Sponsorcommissie
Deze is actief na de vorige ALV en zal in punt 11 worden toegelicht.
Er is een nieuw sponsor gevonden voor jeugdkleding omdat Summa is gestopt als sponsor.
Salarispoint heeft contract voor 5 jaar verlengd en Ijssalon Clevers is voor 5 jaar broeksponsor.
5. Financiën
Met name de kantineopbrengsten zijn hoger dan begroot, met dank aan Jac Marcellis, echter
de opbrengsten van Beachtoernooi zijn door wegvallen van bedrijventoernooi (slecht weer) en
er geen loterij is geweest, zijn deze lager dan begroot. Verdere acties zijn de potgrondactie,
jassen bij Merlinpop en speculaasactie. Inkomsten zullen door sponsering hopelijk hoger
worden in toekomst door inzet sponsorcommissie.
Uitgaven; huursporthal blijft een aandachtspunt, ook in beleid van Gemeente. Trainerskosten
vallen lager uit door combi met dames 1 en 2. Voor de rest zijn er geen speciale uitgaven
geweest.
Vraag omzetting boekjaar gelijk te laten lopen met seizoen i.p.v. met kalenderjaar.
Dit bij Nevobo nagevraagd en zij geven aan dat de meeste verenigingen het boekjaar gelijk met
het seizoen hebben lopen.
Na stemming: akkoord om dit te koppelen aan het seizoen. Lopend van 1 augustus tot en met
31 juli.
De begroting is nu éénmalig aangepast naar een verlengd boekjaar om dit vanaf seizoen 2021 –
2022 met het seizoen gelijk te laten lopen.
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Dat wil zeggen dat we nu een verlengd boekjaar zullen krijgen met 3 contributieruns.
In de begroting zijn de acties welke zijn geannuleerd i.v.m. corona opgenomen. Er is een post
diverse € 4000.- dit is van het calamiteitenfonds corona, voor misgelopen acties.(hoeft er niet
bij)
De huur van medio maart april en mei zijn niet in rekening gebracht. De rijksoverheid heeft
aangegeven dat maand maart niet in rekening wordt gebracht . Echter gemeente Horst aan de
Maas heeft dit wel gedaan. Hier loopt nog een protest tegen met verwijzing naar het
overheidsbesluit.
Trainers en vrijwilligersvergoeding zijn lager i.v.m. corona. De Nevobo doet niet aan kortingen.
Mark Berkhout en Jac Rothoff hebben de kascontrole gedaan en die was prima in orde.
Opmerkingen: Contributie wordt teruggeven a.d.h.v. afmeldmoment en niet met
terugwerkende kracht. Men moet zich dus via site afmelden. Bij blessures dit ook melden via de
site.
Doordat we het boekjaar gelijk laten lopen met seizoen zal de ALV verzet worden naar het
najaar. Dit krijgt de goedkeuring van de vergadering.
6. De Coronacrisis en contributie
In maart heeft het kabinet een oproep gedaan om de contributie niet terug te vragen om zo
sportscholen en sportverenigingen niet in de financiële problemen te brengen. We hebben 1
aanvraag gehad voor teruggave.
Vraag aan leden; We hebben geen ruimte om de contributie terug te betalen, daarnaast
hebben we op de buitenvelden nog kunnen trainen. Vraag is om akkoord te gaan met geen
teruggave?
Leo Willems; hoe doen andere verenigingen dit? De meeste hebben hetzelfde standpunt als
Set Up.
Stemming unaniem akkoord voor geen teruggave.
De contributie voor het volgend jaar blijft gelijk aan afgelopen jaar. Ook geen indexering.
7. Bardienst en mate van vrijwilligheid
Het is in 2019 een gunstig jaar geweest wat betreft opbrengsten bardienst. Echter het heeft
veel moeite gekost om de bar op de zaterdagavonden bezet te krijgen en om dit door te
kunnen laten gaan. Dankzij inzet Jac is dit gelukt. We willen daarom het vrijwillige karakter van
de bardienst weghalen en leden hierop indelen. Het zal gaan om 1-2 x per jaar 2 uur. Kan een
lid niet dan dient deze zelf voor vervanger te zorgen. Dames 1 en 2 geven aan dit wel zelf te
willen doen echter 1 persoon is dan verantwoordelijke.
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Linda Jonkers (potgrondactie) vraagt of dit ook voor de ander acties geld? Ja dit geld voor alle
acties.
Gerard Voesten; optie om ander naam te geven aan dit beleid: inzet activiteiten i.p.v.
vrijwilligers.
Dit is akkoord.
Lous Aerts; Kunnen ook ouders van jeugdleden worden ingezet. Ja dat kan.
Marijke Hoogink: Is het mogelijk om op zaterdag bij jeugdwedstrijden het eerder te openen om
zo gasten een kop koffie/thee te kunnen aanbieden. Ja dat kan, eventueel ouders vragen.
Vanaf welke leeftijd mag men bardienst draaien?
Vanaf 18 jaar, 16 jaar mag helpen maar is geen verantwoordelijke en mag geen alcohol
schenken. Onder de 18 jaar kunnen ook de ouders worden ingezet.
Nathalie Thiesen: Als je dat 1-2 x per jaar doet is er dan een draaiboek waar alles staat of ligt.
Er is een draaiboek van de bardienst. Karin zal nakijken waar dit is.
8. Combi lidmaatschap TC Gagel en VC Set Up.
Om nieuwe leden te werven is er een voorstel voor een combilidmaatschap met
Tennisvereniging de Gagel uit Wanssum. De Gagel heeft al een ALV gehad en daar heeft men al
de toestemming van leden hiervoor gekregen. Het voorstel is alleen voor nieuwe leden, niet
voor bestaande leden en niet voor jeugdleden.
Verdeling contributie recreanten VC Set Up; € 165.- Gagel € 110,- dit is verdeling 3/5 -2/5
(€ 55.-). Een combilidmaatschap kost € 220,- dit is dus een korting van 20 %.
Gerard Voesten is tegen i.v.m. beschikbaarheid van leden voor VC Set Up en dat het een
aanslag op contributie is. Daarbij vind hij het niet fair t.o.v. bestaande leden.
Marcel geeft aan dat het we het 1 jaar willen proberen.
Koos de Schipper geeft aan dat tennisseizoen met name met inzet vrijwilligers in de zomer is en
bij VC Set Up in winter.
Jan Berkhout vraagt hoe dan de indeling van de zaal geregeld wordt aangezien het al vol zit op
de donderdagavond.
Dit wordt n.a.v. aanmeldingen apart bekeken.
Leden geven akkoord om het 1 jaar te proberen.
9. Beleid inzage grensoverschrijdend gedrag en uitslag enquête sportief en veilig klimaat.
In 2018 is er een rapport gemaakt over Seksuele intimidatie en misbruik in de sport door een
commissie die is ingesteld door NOC/NSF. In dit rapport kwam naar voren dat seksuele
intimidatie en misbruik in de sport vaak voorkomt. Van Nederlandse volwassenen die als kind
aan sport deden, heeft 12% op zijn minst één ervaring met seksueel grensoverschrijdend
gedrag gehad. Van deze volwassenen rapporteert 4% ernstige vormen van seksueel misbruik
(aanranding en verkrachting). Medesporters worden in 44 % van de gevallen als pleger
genoemd: een hoger percentage dan het percentage voor begeleiders. De leeftijd waarop de
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eerste ervaring met seksuele intimidatie en misbruik plaatsvond, ligt bij 76% van de gevallen
onder de leeftijd van 16 jaar.
Hierop hebben we het beleid aangepast met gedragsregels, VOG voor alle vrijwilligers die
werken met jeugdleden. VC Set Up heeft al een vertrouwens persoon. Dit thema is een
samenzit met jeugdcommissie, ouders, trainers en coachen besproken en toegelicht.
In de enquête sportief en veilig klimaat zijn aanvullende vragen over dit onderwerp
toegevoegd.
Er is op de enquête sportief en veilig klimaat 10% respons gekomen. De uitslagen van de
enquête worden door Marcel toegelicht en zijn op de website te vinden.
Marijke Hoogink vraagt of er nog info is over vrouwelijke vertrouwens persoon.
Marcel geeft aan dat hij hierover contact heeft gehad met Jan Joore (onze
vertrouwenspersoon) en hij heeft in zijn kennissenkring gevraagd maar helaas hebben we nog
geen vrouwelijke vertrouwenspersoon gevonden.
Jac Marcellis vraagt of dit niet iemand uit vereniging kan zijn gezien dat de drempel dan lager is
om onregelmatigheden te melden. Dit kan niet want de vertrouwenspersoon is onafhankelijk
en staat buiten de vereniging. Vraag is of er dan een contactpersoon kan worden aangesteld die
de schakel vormt richting vertrouwenspersoon?
Dit zal besproken worden met de vertrouwens persoon en vervolgens willen we dan uitkijken
naar iemand die dit kan worden.
10. Presentatie Sponsorcommissie (door Gerard Voesten)
In mei 2019 is men gestart met een nieuwe sponsorcommissie. Voorzitter is Gerard Voesten,
leden Tina Pama, Marcel de Groot, Anke Weijers, Jac Rothoff en Robbert Jacobs. In 2011 is men
al eens gestart met een sponsorcommissie. Nu willen we doorstarten met het huidige
sponsorbestand. Wat hebben we en wat zijn mogelijkheden en kansen. We hebben kleding en
bordsponsoring. Met name de bordsponsoring wil men meer actief op inzetten in de vorm van
een flyer met mogelijkheden. Echter door Corona is er een achterstand en men wil dit in
najaar 2020 weer oppakken. Ook de vrienden van Set Up wil men anders gaan aanpakken door
ook bedrijven hiervoor warm te maken.
Verder wordt er gewezen op sponsorkliks voor als men bestellingen via internet wil doen . Op
de site van Set Up staat hier de uitleg hoe dit te doen. Verder is men ook nog bezig met het
opzetten van een webshop om artikelen van VC Set Up te kunnen kopen (Marijke Hoogink).
Helaas is dit ook door Corona blijven liggen, maar dit wordt opnieuw opgepakt.
11. Leden in het Zonnetje
Jac Marcellis voor het opzetten van de bardienst
Herman Kohrman voor organisatie beachtoernooi en contactpersoon huur velden
Edwin Kohrman voor organisatie beachtoernooi
Marcel de Groot voor zijn voorzitterschap waarvan hij nu terugtreedt.
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12. Vacatures bestuur
Er is nog steeds geen opvolger voor de vertrekkende voorzitter. Ook onze laatste brief hierover
heeft niets opgeleverd. Doordat er geen aanmeldingen zijn binnen gekomen heeft dit ook
consequenties voor de andere bestuursleden. Zij leggen hierbij ook hun functie neer en blijven
tot (uiterlijk) 1 januari 2021 demissionair. In de tussentijd zullen ze een procedure uitwerken
voor beëindiging van het bestuur van VC Set Up. Vanaf 1 januari 2021 is VC Set Up dan
stuurloos.
Nogmaals oproep echter geen respons.
13. Rondvraag
Jac Marcellis doet oproep om het samen aan te pakken en bestuur te ondersteunen.
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Bijlage
Actie lijst
Actie

Wie

Te doen

Status

Scherm voor kleedlokalen in hal

Wilma

Overleg Twan

afgehandeld

Opvolger voor Wilma
Scheidsrechters- en
tellerscommissie
Opvolger voor Marcel de Groot
Voorzitter
Terugkoppeling gemeente i.v.m.
kosten binnen/buiten sport
Sportieve klimaat enquête

Allen

Aanmelding naar bestuur

afgehandeld

Allen

Aanmelding naar bestuur

Bestuur

afgehandeld

Bestuur

afgehandeld

Sponsorcommissie

Bestuur

afgehandeld

Taakomschrijvingen diverse
vrijwilligers inzet incl. tijdsbelasting
VOG per nieuw seizoen 2018-2019

bestuur

afgehandeld

Bestuur

afgehandeld

Scheidsrechters voor 1e en 2e klasse
wervingsbrief
Contactpersonen
vertrouwenspersoon
Omzetten boekjaar
Akkoord leden
Beleid inzet activiteiten

Wilma

afgehandeld

Bestuur

Jeugdcommissie/bestuur

Bestuur

notaris

Allen

Diverse acties

Evaluatie Combi lidmaatschap Gagel Bestuur
Set Up

TC de Gagel
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