Concept notulen algemene ledenvergadering (ALV) Netzo,
19 mei 2017

Locatie:
Sporthal Zeeburg, 22:00 – 23:05
Aanwezig: 39 leden
H1:
Bert, Mengshun, Gert, Peter, Sjoerd, Bernard,
H2
Ries, Luca, Nuri, Thijs, Sander
H3
Jorma, Dennis, Edwin, Timo, Antoine, Wawan, Michel, Konrad, Bartek
H4
Coos, Simon Z., Hans-Philip, Melle, Nick, Jaap Peter, Tjeerd, Marco, Simon S., Johan,
Erwin
H5
Jan,
D1
Mira, Nancy
Bestuur: Tim Dekkers (voorzitter), Guido Massaro (TC Mannen), Femke Dillingh (TC
Vrouwen), Robert Licht (penningmeester), Joram Grünfeld (secretaris)
Verslag
1. Opening, vaststelling agenda
- alle aanwezigen worden van harte welkom geheten
- als 4e punt zullen de benoemingen bestuursleden worden behandeld.
2. Mededelingen
geen
3. Goedkeuring notulen ALV 18 nov 2016
De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld.
4. Vacatures bestuursleden
a. TC Mannen Guido Massaro
Guido vervult die functie sinds de kerstvakantie ad interim. Hij is tevreden
over het resultaat van de teamindelingswisseling die met ingang van 2017 is
doorgevoerd. Daarnaast is hij blij dat het gelukt is weer een goed
functionerende TC te hebben.
Guido wordt met algemene stemmen benoemd.
b. Herbenoeming TC Dames Femke Dillingh
Femke is twee jaar bestuurslid en moet dus herbenoemd worden. Femke geeft
aan graag door te gaan als bestuurslid. Femke wordt ook met algemene
stemmen benoemd.
c. Herbenoeming Secretaris Joram Grünfeld
Ook Joram moet na twee jaar herbenoemd worden. Joram wordt eveneens met
algemene stemmen herbenoemd.
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d. Vacature Voorzitter
Tim stopt met volleyballen en dus ook als voorzitter van Netzo. Hij is vier jaar
voorzitter geweest.
Er is nog geen kandidaat opvolger. De oproep geldt voor alle leden, wie wil er
voorzitter van Netzo worden.
e. Vacature Penningmeester
Robert is geblesseerd geraakt en zal gaan stoppen met volleyballen. Hij wil
echter zorgen voor een goede overdracht en is dus bereid nog een aantal
maanden penningmeester te blijven.
De inzet in tijd is in het begin enkele uren per week, om ook het
computersysteem onder de knie te krijgen. Daarna is de tijdsinvestering enkele
uren per maand.
Er wordt dus opgeroepen tot een kandidaat Penningmeester.
f. Vacature PR/Sponsoring
Deze functie is al lange tijd vacant. Het zou mooi zijn als deze functie ook
weer een invulling krijgt.
Kortom na deze ALV zijn er drie vacante plekken in het bestuur. De oproep
wordt gedaan om na te denken over op welke manier je je kan inzetten voor de
vereniging. Vervolgens zullen we in het najaar ook mensen actief gaan
benaderen.
5. Goedkeuring begroting en contributies2017-2018
In de begroting lopen al een aantal jaar de geprognosticeerde uitgaven en inkomsten
uit elkaar. Het verlies werd de afgelopen jaren goed gemaakt met een winstgevend
sinterklaastoernooi. Dit jaar heeft het sinterklaastoernooi quitte gespeeld en maken we
dus daadwerkelijk verlies. Hierdoor daalt het eigen vermogen richting de afgesproken
ondergrens van 5000,- Euro.
In combinatie met het feit dat er een aantal jaren geen verhoging van de contributie is
geweest en we er ook niet op kunnen rekenen winst te maken met een
sinterklaastoernooi wordt een kleine contributieverhoging voorgesteld (5,- euro)
Hierop ontstaat discussie of het niet beter is de contributie meteen zover te verhogen
dat er weer een sluitende begroting is. Dit zou een verhoging met circa 20,- betekenen.
In de discussie komt naar voren dat het ook mogelijk is in een paar jaar weer naar een
sluitende begroting te groeien. Dat er altijd meer onzekerheden zijn (ledengroei is de
belangrijkste stabiele factor voor meer inkomsten). Maar ook zijn niet alle uitgaven
zeker, mogelijk zijn volgend jaar de kosten voor trainers door de nieuwe indeling
lager. Na discussie wordt het voorstel om de contributie te verhogen met 10 euro in
stemming gebracht.
a. Contributie wordt verhoogd met 10,- euro
Dit voorstel wordt aangenomen (1 tegenstem).
b. Begroting 2016-2017
De begroting zal met de nieuwe contributiebedragen worden aangepast.
Daarop wordt de begroting met algemene stemmen aangenomen.
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6. Update TC
a. Dames
Het gaat moeizaam met de dames en leegloop dreigt. Het is dan ook nog
onzeker of er vanaf september nog wel een damesteam zal zijn. Kortom tips
voor nieuwe vrouwen zijn van harte welkom!
De oorzaken zijn divers, mogelijk loopt dames volleybal in Amsterdam als
geheel terug. Ook is de leeftijd van de spelende dames hoog, wat het moeilijk
maakt nieuwe leden te werven.
b. Heren
Het is gelukt om weer een goed functionerende TC Heren te krijgen. Naast de
trainers zijn daarvan lid Sjoerd (h1), Jimmy (h2), Antoine (h3), Antonio (h4).
Dit jaar is er in de tweede helft wisselend gepresteerd. H1 en H5 hebben
promotie afgedwongen. H2 en H4 hebben zich in hun klasse kunnen
handhaven. H3 is gedegradeerd. Dit betekent dat we komend seizoen uitkomen
in 1e klasse, 3e klasse en 5e klasse. In de 5e klasse overigens wel met maar liefst
3 teams (h3, h4, h5).
Daarnaast speelde Netzo het afgelopen seizoen ook weer met drie teams mee
in de homocompetitie.
Komend seizoen gaan een aantal trainingstijden veranderen. H1 en H2 graan
samen trainen van 19:00 tot 21:00 onder leiding van Sanne. H3 en H4/5 gaan
samen trainen van 21:00 tot 23:00. Dit zorgt ervoor dat er meer mogelijkheden
zijn om goede trainingen te geven (ook bij een lage opkomst) en bevordert
hopelijk doorstroming tussen teams.
Er wordt gevraagd of de jaarlijkse enquete nog wordt uitgestuurd. Het
antwoord is ja, die wordt binnenkort verstuurd. Ook verwacht Guido al binnen
een paar weken de nieuwe team en trainingsgroepindeling rond te kunnen
sturen.
Tot slot wordt nog kort de ervaringen met het nieuwe recreantenteam (h5)
geëvalueerd. De ervaringen zijn positief en het recreantenteam blijft ook
komend jaar bij Netzo spelen. Namens het recreantenteam geeft Jan aan dat
zich nog spelers kunnen aanmelden (mannen en vrouwen).
Guido bedankt alle trainers voor hun inzet het afgelopen seizoen.
7. Scheidsrechters en DWF
Konrad is binnen Netzo de speler met de hoogste scheidsrechterslicentie. Hij mag op
het hoogste niveau in de regio west fluiten. Hij informeert en begeleidt ook met plezier
leden die een hogere scheidsrechterslicentie willen behalen of tips willen krijgen.
Dit is ook nodig want meer spelers zullen een hogere licentie moeten halen, om ook
h1 te kunnen fluiten in de eerste klasse.
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Daarnaast krijgen we vanaf het nieuwe seizoen te maken met het digitale
wedstrijdformulier (DWF). We nemen afscheid van het papieren wedstrijdformulier
en gaan voortaan op de telefoon de uitslagen invoeren. Michel vertelt kort over zijn
positieve ervaringen met het DWF en hoe eenvoudig het is om te gebruiken. Bij de
start van het seizoen geven we nog een korte workshop voor scheidsrechters.
Belangrijk is dat scheidsrechters hun nevoboaccount hebben geactiveerd. Voor een
wedstrijd logt de scheidsrechter in via http://dwf.volleybal.nl/.
Belangrijk is dat de aanvoerders bekend zijn in de ledenadministratie. De aanvoerders
krijgen dan al voor de wedstrijd het verzoek de opstelling door te geven. op die manier
kan een wedstrijd ook met DWF vlot starten.
8. Sinterklaascommissie
Er is een enthousiaste groep leden die het sinterklaastoernooi gaat organiseren. Deze
groep bestaat uit Hidde, Melle, Marco, Nick, Wawan en Guido (namens het bestuur).
De feestlocatie wordt Tolhuistuin.
Als adviezen aan de sinterklaascommissie werden meegegeven:
- zorg voor voldoende eten (dat was het laatste jaar onvoldoende zoals bekend is);
- minder teams biedt ook kansen voor een spannende toernooiopzet (met finales)
o eventueel met minder poules maar meer wedstrijden
o wedstrijden op tijd kan het ook spannender maken
- meer promotie
o oproep om ook flyers mee te nemen als je deze zomer zelf in binnen of
buitenland een toernooi speelt.
- geef andere ideeën om het toernooi leuker te maken door aan de
sinterklaascommissie
- Ook extra hulp is van harte welkom om de ideeën uit te voeren. Luca biedt zich
tijdens de ALV al aan om de toernooicommissie te helpen!
Wie volgt hem!?
Gianpaolo komt ook met het idee om een soort werkgroep te starten die helpt organiseren om
als een groep Netzospelers naar een buitenlandstoernooi te gaan. Het is nu soms lastig om te
weten wie er naar een toernooi willen gaan om samen een team te kunnen vormen. Gianpoalo
neemt het initiatief om dit te bevorderen, maar zoekt nog iemand om dit samen mee op te
pakken.
9. Ballen
Oproep om uiterlijk komende vrijdag de wedstrijdballen terug te brengen. Dan kunnen
alle ballen ook weer gecontroleerd worden. Als je ballen mee wilt voor toernooien
deze zomer, dan graag JP informeren.
Daarnaast is de ballenkast weer opgeruimd. Joram neemt de overgebleven
sinterklaastoernooi bidons mee om als promotie deze zomer te kunnen uitdelen.
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Jorma meldt dat hij thuis nog hoodies heeft. Als je komend jaar NEVOBO gaat spelen
en je nog geen Hoodie hebt, meld je dan vooral bij Jorma.
De klachten over de palen zijn doorgegeven aan de gemeente Amsterdam. We zijn
daarin als sportvereniging afhankelijk van de gemeente. Michel tipt eventueel ook de
nevobo in te schakelen als er niets gebeurt.
10. Zomeractiviteiten
LHBTI VLuchtelingensportdag 2 juli
Op zondagmiddag 2 juli vindt er bij het Sloterparkbad weer een sportdag plaats voor
LHBTI-vluchtelingen. Dit was vorig jaar een groot succes en we zoeken nog een
aantal mensen die hier bij aanwezig kunnen en willen zijn om te helpen met
volleyballen.
Aanwezig zijn in ieder geval Joram…meer mensen kunnen zich nog melden!
29 juli Pride and Sport in het vondelpark 13:00-16:00
Op 29 juli sporten we weer met een aantal gay sportclubs in het vondelpark. Een
geode kans om netzo te promoten en heerlijk wat te volleyballen in het park.
Graag horen we vast van een aantal mensen dat ze erbij willen en kunnen zijn.
Aanwezig zijn: Joram, Wawan, Guido en Simon S..
Wie komen er nog meer meespelen?
Beachvolleybal
Op dinsdagavond vanaf 19:00 in Oost en op zondag vanaf 14:00 bij de VU wordt er
elke week beachvolley gespeeld (bij mooi weer). Meld je aan bij Bernard om te
worden toegevoegd aan de beachvolleybal appgroep.
Kosten: zondag VU Gratis
Dinsdag oost 2-3 euro per keer.
11. Rondvraag
Tim wordt door Joram toegesproken en krijgt een fles wijn als dank voor zijn inzet
voor Netzo.
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