Concept notulen algemene ledenvergadering (ALV) Netzo,
20 mei 2016

Locatie:
Sporthal Zeeburg, 22:05 – 22:52
Aanwezig:
V1: Barbara
V2: Irma, Ietje,
M1: Thijs, Peter, Spencer, Ries
M2: Geo, Rister, Sarunyoo (Boby)
M3: Michel, Wawan,
M4: Hans-Philip, Robert, Simon, Antonio, Guido, Martin, Mikel, Ramon
Trainers: Bernard
Bestuur:
Mira Voorneveld, (TC vrouwen) Jorma van Wissem (PR) Hans Snepvangers
(Penningmeester), Tim Dekkers (voorzitter), Joram Grünfeld (Secretaris en notulist),
Richard Kerstholt (TC Mannen).
Agenda
1.
2.
3.
4.

Welkom
Mededelingen
Goedkeuring notulen ALV 13 november 2015 (zie bijlage)
Begroting seizoen 2016-2017 (zie bijlage)
a. Toelichting door penningmeester
b. Goedkeuring, inclusief contributiebedrag
5. Benoeming bestuursleden
a. Penningmeester Kandidaat Jorma van Wissem
b. Bestuurslid PR en Communicatie (vacature)
6. Update TC
a. Mannen (Richard)
b. Vrouwen (Mira)
7. PR en Communicatie (Jorma)
8. Zomeractiviteiten
a. 21 mei Sportdag
b. 27 mei Scheidsrechter café
c. 17 juli LHBT Vluchtelingen
d. 23 juli Start Europride sporten in het Vondelpark
e. 6 augustus Sportboot
f. Beachvolley hele zomer (dinsdag en zondag)
9. Rondvraag
10. Leden in het zonnetje
11. Afsluiting
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Verslag

1. De voorzitter opent om 22.05 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
We zijn bijna aan het einde van een druk seizoen, met mooie prestaties, maar staan ook
aan het begin van een zomer vol hoogtepunten.
De agenda wordt onveranderd vastgesteld.
2. Mededelingen zijn er niet.
3. De notulen van de ALV 13 november 2015 worden zonder wijzigingen vastgesteld.
4. Begroting seizoen 2015/2016
a. Toelichting
Hans ligt de begroting toe per kolom toe. Hij begint met een korte toelichting bij
de prognose. In de begroting werd nog rekening gehouden met een verlies. Op
basis van de regulier inkomsten en uitgaven klopte die inschatting, echter door
het positieve resultaat van het sinterklaastoernooi kunnen we het jaar toch
positief afsluiten.
In de begroting voor 2016/2017 wordt geen rekening gehouden met een positief
resultaat voor het sinterklaastoernooi. De opdracht aan de Sinterklaascommissie
is quitte te draaien. Eventuele winst is mooi meegenomen.
In de begroting voor het nieuwe seizoen wordt een aantal extra uitgaven
ingeboekt. Dit is onder andere voor het organiseren van activiteiten. Het gevolg
is dat de begroting voor komend jaar een negatief resultaat laat zien. Dit
negatieve resultaat wordt ten laste gebracht van het eigen vermogen. Dit kan,
omdat de algemene reserve op dit moment hoger is dan de eerder afgesproken
ondergrens van 5000,- euro. Hierdoor is het niet nodig om de contributie te
verhogen.
Michel merkt op dat dit wel kan betekenen dat na volgend seizoen de contributie
verhoogd moet worden. De penningmeester antwoordt dat dat inderdaad zou
kunnen, maar dat het ook mogelijk is dat er volgend jaar weer een positief
resultaat met het sinterklaastoernooi wordt gedraaid. Het bestuur ziet geen nut
in het behouden van een onnodig hoge algemene reserve.
Hans Philip vraagt waardoor het verlies wordt veroorzaakt. De penningmeester
geeft als antwoord dat de verschillen tussen de prognose van het resultaat en de
oorspronkelijke begroting klein zijn. Ook in de begroting was al rekening
gehouden met een verlies.
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Peter vraagt of er in de begroting rekening is gehouden met sponsors of
subsidies. De penningmeester antwoordt dat dat niet het geval is. Dat soort
inkomsten zijn te onzeker. Mochten die er zijn dan is dat dus een meevaller.
b. Goedkeuring begroting
De vergadering keurt unaniem de begroting 2016/2017 goed en besluit dus ook
de contributiebedragen ongewijzigd te laten.
Dit is tevens de laatste begroting die Hans als penningmeester heeft opgesteld.
Hans maakt nog wel het boekjaar en de jaarrekening af, maar stopt als
penningmeester. Hans wordt bedankt voor zijn inzet als penningmeester.
5. Benoeming Bestuursleden
a. Penningmeester
Jorma vertelt dat hij ook op zijn werk zich bezig houdt met de financiële
gegevens. En nu Hans dus stopt hij de overstap wil maken van Communicatie/PR
naar penningmeester. Ook omdat het bestuur denkt dat het makkelijker is om
een bestuurslid communicatie/PR te vinden dan een penningmeester.
b. PR/Communicatie en Sponsoring
Er is geen kandidaat voor de functie. Iedereen wordt opgeroepen na te denken of
hij of zij deze functie komende tijd wil bekleden. Jorma vertelt dat het een leuke
functie is waarin je veel creativiteit kwijt kan.
6. Update TC
a. Mannen
Het is een mooi seizoen geweest. Twee teams zijn gepromoveerd en geen
degradaties. Op dit moment loopt de enquête onder de leden die input moet
opleveren voor de teamindeling en samenstelling van de trainingsgroepen komend
seizoen. Het eerste resultaat van de enquêtes laat overigens in het algemeen een
grote tevredenheid over de trainingen zien.
Richard roept iedereen op die enquête in te vullen, hoe meer input de TC heeft,
hoe beter zij besluiten kan nemen. De TC is al een keer bij elkaar gekomen. Er
spelen een aantal zaken en sommige dingen zal de TC kunnen oplossen en andere
niet. Ook zullen verschillende belangen om onderlinge prioritering vragen bij de
uiteindelijke besluitvorming. Dit gaat bijvoorbeeld om: trainersbeschikbaarheid,
tijden, doorstroming en behoud van teams.
b. Vrouwen
Bij de dames zijn de verschillen en het niveauverschil erg groot.
D1 loopt voorspoedig is dit seizoen 2x gepromoveerd (een dubbeslag). Ook is er
al een nieuwe trainer voor komend seizoen.
D2 is precies het tegenovergestelde: een slecht verlopen seizoen. En ook de
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P/D-wedstrijd werd na een vijf setter verloren waardoor degradatie naar de
zesde klasse een feit is. Ook binnen het team zijn er flinke verschillen in
volleybalniveau. Een aantal speelsters twijfelt over volgend seizoen. Mira roept
iedereen op om als iemand potentiele nieuwe leden kent deze te wijzen op de
mogelijkheid om bij Netzo te spelen. Mira belt ze graag persoonlijk op. Want met
een paar nieuwe damesleden zijn de problemen al opgelost. Nu bestaat echter
het risico dat we terugvallen tot slechts een damesteam.
Op een vraag of in dat geval wel een trainingsgroep D2 blijft bestaan geeft Mira
aan dat dit wel de bedoeling is. Er is ook een trainer beschikbaar voor komend
seizoen. Wel zal er dan groepje actief moeten zijn en wekelijks komen trainen.
7. Communicatie/PR/Sponsor
Zaterdag 21 mei is de sportdag van de gezamenlijk Amsterdamse Gay Sportverenigingen.
Het is een belangrijk PR moment en Jorma roept dan ook iedereen op even te komen
kijken. Er is ook een gezamenlijk sportkoepel opgericht met een eigen website. Deze
website vergroot ook de vindbaarheid van Netzo voor nieuwe leden.
Ook de Gay Pride wordt een belangrijk PR moment (zie agendapunt 8).
De zichtbaarheid van Netzo komt verder tot uiting via de levendige Facebook pagina.
Daarnaast is er in café SoHo de komende maanden een advertentie van Netzo te zien.
Netzo heeft op dit moment twee sponsors:
- Prik maakt het mogelijk om Hoodies aan te schaffen voor de Nevobo-spelers.
Komend seizoen zal er voor elke Nevobo-speler een beschikbaar zijn.
- HIFI Klubben sponsort door middel van het beschikbaar stellen van middelen.
Omdat Jorma penningmeester wordt, stop hij met deze functie. Hij roept nogmaals op
deze functie te gaan invullen, het is een leuke functie.
8. Zomeractiviteiten
a. 21 mei sportdag
Zaterdag 21 mei is de gezamenlijke sportdag van de Amsterdamse Gay
Sportverenigingen. Netzo is initiatiefnemer geweest van deze dag en de
opgerichte sportkoepel. Het is dus leuk als er morgen ook veel leden van Netzo
komen kijken en sporten.
b. 27 mei Scheidsrechtercafé
Vrijdag 27 mei ronden we het seizoen af met aandacht voor de spelregels. Goede
kennis van de spelregels verhoogt het speelplezier. Daarnaast is het belangrijk dat
er meer leden een scheidsrechterlicentie halen. Een licentie is te halen via de
website volleybalmasterz.nl. Je kunt inloggen met je Nevobo-account (aan te
maken kan met je Nevobo-nummer).
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Per Nevobo-team moeten er drie bevoegde scheidsrechters zijn. Vooral voor H2
betekent dit dat er meer scheidsrechters moeten komen. Door een avond
speciaal gericht op scheidsrechter/spelregels hopen we dat meer leden een
licentie halen en scheidsrechters met meer zelfvertrouwen kunnen fluiten.
c. 17 juli sportdag voor LHBT vluchtelingen
Op 17 juli organiseert een aantal sportverenigingen een sportdag voor LHBT
vluchtelingen. Netzo wil graag deelnemen. In de vergadering geven Ries, Thijs,
Peter aan dit op zicht te willen nemen en aanspreekpunt willen zijn. Mensen die
kunnen en willen helpen kunnen zich bij hen melden.
Ries vraagt of we eventuele geïnteresseerde vluchtelingen dan ook volgend jaar
met korting kunnen laten sporten. Tim geeft aan dat die een sympathiek idee is
en dat het bestuur hierover zal nadenken.
d.

23 juli start Europride in het vondelpark
Op zaterdag 23 juli start de EuroPride in Amsterdam. Twee weken lang vinden in
de stad tal van activiteiten plaats. Op 23 juli kunnen sportclubs zich presenteren
in het Vondelpark. Netzo is hier graag bij aanwezig, we kunnen gebruik maken
van onze eigen ‘buitennetten’. Op de vergadering bieden Simon en Hans Philip
aan de inzet van Netzo op deze dag te coördineren. Extra hulp en aanwezigheid
graag!, meld je aan bij Simon en Hans Philip.

e. Op zaterdag 6 augustus vaart Netzo tijdens de Canal Parade mee op de
gezamenlijke sportboot van Netzo, DGLA, Smashing Pink en Tijgertje. Je kunt je
nog aanmelden voor loting via info@netzo-amsterdam.nl Indien er geen twintig
Netzo’ers zijn kunnen partners ook meevaren. Daarnaast komt er een
programma langs de kade voor de deelnemende sportclubs. Meer info volgt.
f.

Beachvolley
De hele zomer wordt er met mooi weer gespeeld op dinsdagavond en
zondagmiddag. Je kan je bij Mischa aanmelden voor de Beachvolley app-groep om
geïnformeerd te zijn en te weten of het doorgaat.

9. Leden in het zonnetje
Tim bedankt alle leden die zich het afgelopen jaar actief hebben ingezet voor hun hulp en
inzet. De verenging bestaat dankzij de grote inzet van veel leden!
10. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
11. Afsluiting
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Tim bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en soepel verloop van de vergadering en
biedt iedereen namens het bestuur (Netzo) een drankje aan. De vergadering wordt
gesloten om 23:00 uur.
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