
Notulen Algemene Ledenvergadering BVCG 5 maart 2021 
20.00 uur aanvang digitaal via platform Jitsi 
 
Aanwezig bestuur:  
Nienke Dollekamp (voorzitter), Patrick Visser, Benjamin Compaan, Jacomine van der Veer, 
Sven Rooks (notulist)  
 
Belangstellenden:  
Marcel Vermeer, Marjolein Koelewijn, Hanneke, Celine Crajé, Dafne, Iwan Veeman, Guus, 
Harma, Jan Jaap, Karlijn, Garrelt, Claartje, Peter Klinkhamer, Frans, Sanne, Alina, Romke, 
Marcel, Job, Jannet 
 
Afwezig met kennisgeving:  
J. Houtman 
 
Welkom iedereen door Nienke. 
De agenda wordt vastgesteld.  
 
Set 1: Binnen de lijnen 

a) Notulen ALV 2020 
a. Notulen worden doorgelopen en zijn goedgekeurd. 

b) Terugblik 2020, activiteiten, leden en evaluatie 
a. 1e en 3e divisie toernooi in de zomer 
b. 20 september een eigen toernooi 
c. Trainingen met extra blokken in het 2e deel van het seizoen (augustus en 

september) 
d. Daarnaast zijn diverse externe partijen bij ons geweest, o.a. supermarkten en 

scholen. Ook Tweeslag, ON, Lycurgus Jeugd en Lycurgus H1 hebben een 
langere periode door corona bij ons getraind. 

e. RTC – goed bevallen en die komen weer in 2021.  
f. We zijn langer open gebleven, tot aan de herfstvakantie. 

c) Leden: Behoorlijk stijgend leden aantal, een stijging tot 350 leden wat heeft geleid tot 
een ledenstop. 

a. Voor start seizoen tot nu toe 34 aanmeldingen en 38 afmeldingen – stand van 
26 februari 2021. 

b. Ledenstop komt er opnieuw bij de grens van 350 leden. 
d) Bestuurssamenstelling 

a. We gaan in ongewijzigde samenstelling verder. 
e) Financiën 2020 + begroting 2021 

a. De kascommissie is nog niet bij elkaar geweest, dat kon niet met de huidige 
corona regels. Zo gauw het mogelijk is, dan nodigt Patrick Harma en Garrelt 
uit voor een check op de kas. 

b. Terugblik 2020 
i. We zijn een gezonde vereniging. We hebben een heel succesvol 

jaargehad.  
ii. Positief resultaat van 4.500,-.  



iii. Voor 2021 hebben we onszelf een investeringsbudget begroot van € 
11.000.  

c. Begroting 2021 
i. De begroting is conservatief opgesteld, o.a. doordat we niet weten wat 

corona gaat doen voor het komende seizoen.  
ii. Toezeggingen 2021: We hebben komend jaar opnieuw RTC en ook 

andere partijen die bij ons spelen, zoals Tweeslag, ON jeugd en 
Lycurgus jeugd. 

d. Vragen 
i. Vraag van Jannet of we nieuwe ballen kunnen besteld – vorig jaar zijn 

er 14 nieuwe ballen aangeschaft. 
ii. Vraag van Romke over de conservatieve begroting. Waarom heb je het 

wat te voorzichtig begroot? Romke ziet liever een realistische in plaats 
van een voorzichtige begroting. Na een discussie over dit onderwerp 
blijft de insteek van een conservatieve de voorkeur houden.  

iii. Vraag van Peter, wat wil je in cash houden als vereniging?   
iv. Marcel gaf aan dat het fresen van het veld een kostenpost is en geen 

een investering. Patrick zoekt dit nog even uit waar dit precies onder 
moet vallen.  

v. De begroting is vastgesteld voor 2021. 
 

f) Sportieve Agenda BVCG 2019 (toernooien / trainingen) 
a. De agenda 

i. 13 maart | Opbouw velden en parkonderhoud 
ii. Datum onbekend | Jeugd Beachcircuit (BVCG) 

iii. Datum onbekend| 1e & 3e Divisie Toernooi (Tweeslag) 
iv. Juli & september |BVCG-Toernooi 
v. Datum onbekend | Lustrum – 5 jarig bestaan 

b. Trainingen 
i. Zelfde lijn als 2020. Vaste trainingsgroepen.  

ii. RTC komt wederom bij ons trainen op woensdag- en vrijdagmiddag. 
iii. Sporthopper – 3 of 4x kennismaken met de sport – voor basisschool 

jeugd vanaf begin mei – 7 aanmeldingen en gaan zelf nog even de boer 
op om de groep vol te krijgen. 

iv. Er is een wens om een Pro Heren (min) op te zetten. 
g) Live Enquete via platform Padlet om input aan te leveren  

a. Wat wil je kwijt aan het bestuur: 
https://padlet.com/jacominevdv/m1ouxu36hdxh6rmj 

b. Wat voor andere activiteiten (naast toernooien) zouden jullie nog willen 
hebben? https://padlet.com/jacominevdv/1fbhg40b5nuut1cb  

c. Wat zijn jouw ideeën en wensen voor het sportpark? 
https://padlet.com/jacominevdv/yb4uqvac8qtrmveo  

 
Time Out 
 
 
  

https://padlet.com/jacominevdv/m1ouxu36hdxh6rmj
https://padlet.com/jacominevdv/1fbhg40b5nuut1cb
https://padlet.com/jacominevdv/yb4uqvac8qtrmveo


Set 2: Buiten de lijnen 
a) Parkaankleding: kiosk / zand / aankleding park Gerealiseerd in 2020: 

a. Kiosk met hout omkleed + tijdelijke overkapping van 40 m2 – inrichting 
container moet nog gebeuren 

b. Wc: We hebben een tweetal WC’s straks met een sceptic tank in de grond. 
Riolering is geen optie voor het park. In april 2020 geplaatst. Deze sceptic tank 
hoeft niet geleegd te worden en loost elke 10 dagen in de sloot. 

c. Hogere netten achter veld 5/7 – o.a. de mogelijkheid om de biodiversiteit op 
het sportpark te verbeteren. 

d. Parkregels / rookbeleid 
i. Er komt een bord met parkregels met de regels voor het park 

(veldhuur, aanharken van het veld, geld verboden, etc.) 
ii. We willen als sportpark vrij zijn van rokers 

iii. Sanne merkt terecht op dat de zin op het huisregel bord over het 
gebruik van foto’s niet kan op deze manier. We moeten nog iets met de 
zin over toestemming van foto’s – zonder tegenbericht gaan we er 
vanuit dat mensen akkoord gaan met het gebruik van foto’s. 

b) Geplande wijzigingen 
a. Zand omploegen – omgewoeld met een machine met wordt gedaan begin 

maart 2021 
b. Mogelijke uitbreiding naar andere hoek met mogelijkheid voor het spelen in 

de winter in een blaashal – gesprek gepland met de gemeente 
i. Oproep van Guus: Inrichten voor beachvolleybal, pas later voor multi 

functioneel. 
ii. Bij de uitbreiding zullen we rekening moeten houden met de wensen 

van een school – die gebruiken de velden voor o.a. speerwerpen. 
 

c) Commissieleden / Bardiensten / Vrijwilligers  
a. Per activiteit willen we vrijwilligers vragen – opbouw, afbouw, etc. 
b. Bardiensten; kijken hoeveel animo er is en of het daarnaast noodzakelijk is om 

leden in te delen (dan wrs niet meer dan 1 keer per seizoen) – we kunnen dit 
pas doen als dit vanuit corona weer mogelijk is 

c. Tuinploeg: Celine heeft aangeboden om Marcel regelmatig te helpen. We 
zoeken mensen die dit regelmatig willen doen en incidenteel in te vullen met 
grotere groepen.  

 
Rondvraag 

1. Guus: Een clubhuis van steen is subsidie mogelijk voor vereniging vanaf een bepaald 
aantal leden. 

2. Frans: Meerdere dagen mogelijk om buiten te spelen ook buiten het seizoen – 
Hardcore voor velden. Frans pleit ervoor om de velden langer open te houden. 

3. Jannet: Andere verenigingen zijn al maanden bezig met spelen, o.a. Bilthoven, Assen 
 
Nienke sluit de vergadering. Bedankt voor jullie komst.  
 
Set 3: Borrelen! 

  



Screenshot vanuit de ledenvergadering 
 

 


