
 
 

 
 
 
Algemene Ledenvergadering 
 
Plaats: Hal 3, Omnium Goes 
Datum: dinsdag 8 maart 2022 
Tijdstip: 20.00 – 21.00 uur 
 
Aanwezig: 
Marc Schulte, Remco Sijp, Klaas Sijp, Hannie Sijp, Teun Schulte, Leo Maat, Martijn de Graaf, Sander 
Sijp. Femke Hoekstra, Bas Schulte, Lex van Buuren, Rick Hermsen, Dennis Knol, Perry Sinke, Jolanda 
Ruijten, Lasse Veuger, Olaf Janse, Maria Muller, Comely Moerdijk, Eva Bobeldijk, Ellen Schulte, Andre 
van Zijp, Joop Dees 
 
Afwezig:  
Ingrid Nauta, Stefan Berk. 
 

1. Opening Vergadering: 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op de eerste post-covid 
vergadering in het Omnium. De afgelopen 2 jaar zijn voornamelijk voorbij gegaan zonder training en 
competitie volleybal. De Nevobo heeft wederom besloten om ook dit jaar geen promotie en 
degradatie te laten plaatsvinden. Daarnaast zijn we als vereniging in ledenaantal verder gedaald en 
hebben we nog slechts een 65 leden. Dit heeft een behoorlijke impact op de financiële huishouding 
van de vereniging. 
 
Diverse initiatieven moeten we gezamenlijk als leden/ vereniging ten uitvoer proberen te brengen 
om het leden aantal weer te kunnen laten groeien en om een betere financiële basis te krijgen. 
Momenteel loopt er een schoolproject via SMWO welke ons per kwartaal een bedrag van €250 kan 
opleveren. Liefhebbers en vrijwilligers kunnen zich hiervoor aanmelden. Het team bestaat uit 4 leden 
die 2 ochtendjes per periode volleybal training geven op lagere scholen. Hopelijk komen gaan er zich 
nieuwe leden aanmelden. 
Notulen vorige vergadering. 
 
Er zijn geen op en of aanmerkingen op de notulen van de algemene ledenvergadering. 
 

2. Activiteiten: 
De grote clubactie kan een zeer lucratieve opbrengst geven voor de vereniging en we hopen hier 
volgend jaar als vereniging toch meer gelden uit te verkrijgen. Als bestuur vragen we een ieder actief 
mee te willen doen en ons zo te helpen  
Verder is er de Vriendenloterij. Ellen geeft een overzicht van de onbegrensde mogelijkheden. Bij een 
deelname van minimaal 20 loten / leden brengt dit de vereniging een 1750 Euro per jaar op. De 
algemene ledenvergadering geeft akkoord aan het bestuur ter verdere uitwerking van dit concept. 
 
 
 
 



 
 

 
 

3. Financien: 
De Penningmeester geeft een duidelijk overzicht van de financiële situatie welke we als zorgelijk 
mogen beschouwen richting de toekomst.. Er is een tekort op termijn van een 1200 – 1500 Euro per 
jaar. Vandaar dat er een contributie verhoging wordt voorgesteld van 2 keer per jaar volgens 
onderstaand overzicht: 

• Mini – 3.25 
• Aspirant 5.00 
• Senior 7.25 ( 1keer trainen) / 8.75 (2 keer trainen) 

 
De algemene ledenvergadering gaat met deze verhoging akkoord. 
 
Dank aan de kascommissie ter controle van en akkoord. Lex gaat Maurits vervangen en tesamen de 
kascommissie vormen ter controle in het volgende jaar. 
Contributie inning tijdens de pandemie is gestopt, mede door het feit dat er geen kosten, zaalhuur en 
nevobo inningen waren. Nu we weer aan het trainen zijn en competitie spelen zullen er weer kosten 
gemaakt gaan worden. Onduidelijk is momenteel nog wat er qua rekeningen gaat binnenkomen. 
Belangrijkste kostenpost is toch de zaalhuur en onduidelijk is wat de gemeente (Omnium) gaat doen 
met de zaalhuur. 
De penningmeester haalt aan dat de vrijdagavond training ons relatief veel geld kost en dat we als 
vereniging er goed over moeten nadenken om deze op termijn te stoppen. 
 

4. Kleding commissie / Nieuwe Shirts: 
Het huidige Mytilus shirt is niet meer te leveren en overigens ook aan vervanging toe. Er wordt door 
de kleding commissie aan een voorstel gewerkt zodat we in het komende seizoen in nieuwe shirts 
kunnen spelen. 
 

5. Rondvraag: 
Ouder: JP Janse geeft aan te willen ondersteunen bij het organiseren van een jeugdclinic. 
Vragen lid / leden: actie nemen op vervanging van netten / antennes in Omnium 
 

6. Sluiting 
Voorzitter sluit de vergadering en dank iedereen voor aanwezigheid, en inspanning / ondersteuning 
van onze vereniging met name tijdens de moeilijk COVID tijd 
 


