
Notulen ALV Jokers VC 28-11-2019 
Kantine Sporthal de Heeg 
 
Aanwezig bestuur: 
Peggy Luyten; voorzitter 
Jimmy Frerejean; secretaris 
Mark Gerritsen; penningmeester 
Lando Teheux; tc, jeugd, materialen 
  
Agenda: 
  
1.     Opening 
Peggy opent de vergadering en heet iedereen welkom. Ze presenteert de agenda. Die wijkt 
iets af van de agenda die is rondgestuurd. 
 
2.     Vaststellen notulen 
Peggy herhaalt dat we bij de vorige ALV een wijziging in de contributieregeling hebben 
goedgekeurd. Ze herhaalt ook dat de sporthal over 2 of 3 jaar tegen de vlakte gaat, en dat 
we het over de AVG gehad hebben. Met meerderheid van stemmen zijn de notulen 
vastgesteld.  
  
3.     Jaarverslag van het bestuur en penningmeester 
Mark presenteert het financiële verslag over het afgelopen jaar. We startten vorig seizoen 
met 248 leden. Aan het eind van het seizoen waren dat er nog 214, maar op dit moment telt 
de vereniging 253 leden. Op de website is een leeftijdsverdeling en teamsamenstelling in te 
zien. 
 
Mark presenteert een sheet met een overzicht van de kosten en opbrengsten. We hebben 
18/19 afgesloten met een resultaat van ongeveer -€3.500 waar -€4.750 begroot was. Voor 
19/20 is nu een opbrengst van €50 begroot en we verwachten dit te kunnen waarmaken. De 
balans toont aan dat we nog een aanzienlijk bedrag op de rekening hebben staan. 
  
4.     Verslag van de kascommissie 
Bob van den Berg en Roel Maas hebben de kas gecontroleerd. De kascommissie geeft aan 
dat de financiële zaken goed in orde zijn. Bob zou normaliter volgend jaar nog deel uitmaken 
van de kascommissie, maar gaat verhuizen. We zoeken daarom twee nieuwe kascommissie 
leden. Bas Peeters en Ron Ellenbroek melden zich aan. 
 
5.     Kleding 
Lando presenteert het plan dat we volgend seizoen (vanaf augustus 2020) nieuwe 
clubkleding willen aanschaffen en eventueel een webshop willen openen voor accessoires. 
We zoeken daarvoor vrijwilligers. In het eerste kwartaal 2020 wordt een inventarisatie 
uitgevoerd om materialen en maten. Lando geeft een overzicht van de te verwachten 
kosten. Totaalinvestering zal ongeveer €14.000 bedragen. We onderzoeken opties om deze 
investering te bekostigen, waarbij gedacht wordt aan borg, verhoging contributie, 
kledingfonds, sponsoring, etc. Om geld hiervoor binnen te brengen zijn we al 



geldopbrengende activiteiten aan het uitvoeren, zoals Preuvenemint, Sponsoractie Plus 
Eijsden, Gronsveld, Iron Man, Grote Clubactie en de kantine. De opbrengsten van 
Preuvenemint waren dit jaar bijzonder hoog omdat we het met de vereniging geheel zelf 
hebben opgelost. 
 
6.     Materiaalbeheer 
Vragen of opmerkingen over kleding kunnen vanaf nu naar kleding@jokersvc.nl , dat wordt 
beheerd door Inge Teheux en Jan op den Oordt (vanaf volgend seizoen). Lando beheert 
ondersteuning@jokersvc.nl  waar je terecht kunt voor vragen over materiaal. Er zijn 20 
nieuwe ballen aangeschaft, maar er moet beter worden omgegaan met de ballen. Ze blijven 
te vaak slingeren. Ook krijgen we vaak meldingen dat de gele vakken in de materiaalruimtes 
niet vrijgehouden zijn. Lando vraagt ook om vrijwilligers die het ballenhok een keer willen 
opruimen. 
  
7.     Vrijwilligers en bestuurssamenstelling 
We zoeken nog vrijwilligers. Onder andere voor: 

- Sponsoring. Wordt nu gedaan door Lando en Henk. 
- Buitentoernooi. 
- Activiteiten 
- Trainers 
- Bestuur 

 
Bestuurssamenstelling. Peggy gaat zich niet herkiesbaar stellen als voorzitter, maar blijft 
zich wel inzetten als vrijwilliger voor onze vereniging, met name om de externe relaties en 
contacten met externe partijen. Ze benadrukt dat we in het bestuur nog steeds iemand nodig 
hebben op het vlak van TC en volleybalinhoud, maar nu dus ook voor de rol van voorzitter. 
 
8.     Mededelingen 

1. Er is een inventarisatie gedaan door Maastricht Sport over de wensen voor de 
nieuwe hal en het transitieplan. Dat is naar de wethouder gegaan en we wachten nu 
op reactie. 

2. Maastricht en Eijsden hebben een sportakkoord gesloten. We plukken daar de 
vruchten van in de zin dat er meer aan promotie en communicatie gedaan wordt 
vanuit de gemeenten/verenigingen 

3. SVPL. Er komen binnenkort weer extra trainingen aan voor jeugdleden. De hoop is 
dat we dat dicht in de buurt kunnen doen in plaats van in Sittard. 

4. Oliebollentoernooi 28 december 15:30. Peggy roept iedereen op om in te schrijven. 
Opgeven kan tot drie uur van te voren. 

5. Buitentoernooi vindt komend jaar in het Hemelsvaartweekend plaats. De 
vrijwilligersavond zal plaatsvinden op de vrijdagavond vóór het toernooi. Marie voegt 
toe dat er nog vrijwilligers nodig zijn voor achter de bar. Melden bij 
buitentoernooi@jokersvc.nl .  

  
8.     Rondvraag en sluiting 

- Maurice Goes meldt een aantal aandachtspunten.  
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- Hij geeft aan dat er weinig entourage of enthousiasme en sfeer is bij de 
thuiswedstrijden. Klacht is dat de wand omlaag is, en bijvoorbeeld wel de 
palen van de netten in open putjes staan. Ook meer PR naar buiten toe over 
de aanstaande thuiswedstrijden.  

- Hij is naar de maatschappelijke beursvloer geweest en heeft twee contacten 
die hij met het bestuur zal delen. Peter vraagt Maurice wat hij concreet 
bedoelt met entourage en hoe dit dan gedaan zou moeten worden. Peggy 
antwoordt dat Maastricht Sport ons geregeld op de vingers tikt over posters 
etc. 

- Judy vraagt of de douchekoppen een keer ontkalkt kunnen worden. Lando antwoordt 
dat het wordt aangevraagd. Er wordt niks meer geïnvesteerd door de gemeente.  

- Luuk vraagt of de deuren gerepareerd kunnen worden. Dit is gemeld bij de 
gemeente. 

- Erwin maakt complimenten aan het bestuur en er wordt geapplaudisseerd. 
 
Er zijn geen vragen meer. Peggy sluit de vergadering. 
   


