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CONCEPT VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 

SATURNUS/HENDRIKS COPPELMANS 27 NOVEMBER 2019 
 

Aanwezig: Roos Bekkers, Loes Boley, Marieke van Creij-Weerts, Kyan 

Danen, Wille Ellenbroek, Margreet van Gelder, Demi Gobes, Lette van den 

Heuvel, Nila van den Heuvel, Ton Hoevenaars, Noël van Hout, Twan van 

Hout, Harry Jaegers, David van Kasteren, Sophie van Lierop, Ton Nefkens, 

Rob Postma, Jop Prinsen, Mijntje Smits, Maria Spekschoor, Leroy van 

Sommeren, Ary Stuifbergen, Joost van Summeren, Naomi Theunissen, Laura 

Timmermans, Hans Verhoeven, Amber Vermeulen, Mirjan Verweij-van Lanen 

en Evi Wolfs 

en het bestuur: Ronald van Eeken, Ine, Jesse Jaspers, Olaf Melsen, Willem-

Jan Zanders en Ingrid Plug (notulen)                      

Afwezig met kennisgeving: Roland van den Berkmortel, Geert Fleuren, Arianne van 

Hoorn, Remco Rijntjes en Hans van Zon 

 

1. Opening                                                                                                

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.   

 

2. Vaststellen agenda  

Er zijn geen aanvullende agendapunten.  

 
3. Mededelingen                                                                                                       

De voorzitter heeft een aantal mededelingen: 

• De vereniging heeft een vertrouwenspersoon, te weten Joan van den Heuvel. Men 

kan bij hem terecht voor een vertrouwensgesprek, indien er geen VOG-verklaring 

wordt afgegeven en melding doen/bespreken van grensoverschrijdend gedrag. 

• Ook heeft Saturnus een VOG-coördinator, te weten Bas Muselaers. Iedere 

vrijwilliger binnen de vereniging (trainers, coaches, begeleiders minikamp en 

jeugdactiviteiten) dient te beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

Will Ellenbroek informeert of vrijwilligers van het MuzeRijk ook dienen te beschikken 

over een VOG. Het bestuur zal dit nagaan. 

• 13 november jl. heeft er een gesprek plaatsgevonden met betrekking tot de 

problematiek van de hangjongeren in en rondom het MuzeRijk. De politie neemt dit 

zeer serieus op en er zijn aantal voornemens zoals: 

- Een training verzorgen voor alle vrijwilligers met als onderwerp: hoe al dan niet 

deze jongeren aan te spreken? 

- Opstellen instructie/tips wat te doen op moment dat er overlast is? 

- Preventief upgraden van de beveiliging. Er is nu enkel buiten een camera, 

mogelijk ook binnen een camera ophangen. 

- Harry Jaegers is van mening dat vorenstaande onderdeel zou moeten zijn van het 

calamiteitenplan.  

- MC Uden is ook al in gesprek gegaan met betreffende jongeren en zij waren ook 

uitgenodigd voor het overleg van 13 november jl. Zij zijn hier echter niet op in 

gegaan. 

- Barmedewerker Michel is bespuugd en geduwd. Hiervan is aangifte gedaan.  

- Op dit moment is het wel merkbaar dat de politie meer surveilleert bij MuzeRijk. 
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• Kyan Danen geeft aan dat in het in Udens College € 20,= van hem is gestolen. Ook 

van een van de trainers is € 5,= gestolen. Aandachtspunt: laat geen waardevolle 

spullen in de kleedkamer. Daarnaast dienen trainers er ook alert op te zijn dat de 

deuren van het Udens College worden afgesloten.  

• Communicatie. Dit seizoen is er reeds 2x een digitale nieuwsbrief verspreid. Op 

wedstrijddagen zal een hardcopy hiervan in het MuzeRijk worden neergelegd. Het 

bestuur heeft het al dan niet doorgaan met de Time Out in overweging.   

• Ontwikkelingen Saturnus/Hendriks Coppelmans 

-  Afgelopen seizoen is Saturnus gestart met de Saturnus Speeltuin. Deze is 

bestemd voor kinderen van 4 en 5 jaar en gericht op lekker samen bewegen. We 

hopen hier tevens mee te bereiken dat hun interesse wordt gewekt voor volleybal. 

Het eerste seizoen hebben circa 25/30 kinderen aan de speeltuin deelgenomen. 

Laura Timmermans is van mening dat deze vorm van flexibel lidmaatschap meer 

gepromoot kan worden. Loes Boley geeft aan dat de Speeltuin vorig seizoen 

positief overvallen is door het aantal deelnemers en er bewust voor gekozen is 

niet te veel aandacht te schenken aan promotie.  

- Naast de WAV, de recreantencompetitie, welke op verschillende niveaus wordt 

gespeeld, zal in februari 2020 gestart worden met het project Start to Volley. En 

dit is een ideale gelegenheid om aansluiting te vinden bij de recreantentraining 

van de vereniging. Voor geïnteresseerden is er tevens de mogelijkheid om in de 

zomermaanden aan te sluiten bij de beachtrainingen op de velden bij het 

MuzeRijk. 

 

4. Verslag vergadering 26 november 2018 

Geen op- of aanmerkingen en het verslag wordt goedgekeurd. 

 

5. Jaarverslag vereniging 

Het jaarverslag wordt bij deze vastgesteld en goedgekeurd. De voorzitter bedankt de 

secties voor hun bijdrage.  

 

6. Inzet barvrijwilligers 

Saturnus levert barvrijwilligers voor de zondag (overdag), maandag- en woensdagavond, 

de zaterdag overdag en -avond. Het tekort aan barvrijwilligers is in meerdere 

bestuursvergaderingen onderwerp van gesprek geweest. Overwogen is om de zondag 

(overdag) alsmede de maandagavond terug te geven. Hiervoor dient echter wel het 

contract opengebroken te worden met alle financiële gevolgen van dien. Vorenstaande is 

ook reeds met Stichting MuzeRijk besproken.   

 

Financiële gevolgen teruggave zondag en maandagavond 

Oude situatie, lopende bestaande contract  Nieuwe situatie 

Bijdrage omzet (40%) € 22.000,=  (20%) € 8.000,= 

Kosten bardiensten    €  6.500,=   € 2.800,= 

  

Verschil   € 15.500,=   € 5.200,= 

  

Kosten teruggave zondag en maandagavond:          € 10.300,= 

 

• Twan van Hout informeert of er niemand gevonden kan worden die voor € 6.000,= de 

bardiensten wil doen. Het bestuur heeft er niet voor gekozen om de rol van 

werkgeverschap te vervullen.  

• Rob Postma stelt voor om de vrijwilligers die gestopt zijn met de bar te benaderen 

met de vraag waarom ze gestopt zijn. Naar zijn mening betekent het openbreken van 

het contract altijd een verlies voor de vereniging. Rob heeft echter ook nog geen 

voorstel hoe op te lossen.  

• Het bestuur stelt, ondanks haar uitdrukkelijke wens om het contract voort te kunnen 

zetten in de huidige setting, aan de vergadering voor de genoemde 2 dagen/dagdelen 

terug te geven.  
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• Op zondag zijn er te weinig activiteiten waardoor barmedewerkers nauwelijks tot 

niets te doen hebben. Mochten er wel activiteiten zijn, dienen er wel ervaren 

barmedewerkers ingezet te worden.  

• Jesse Jaspers heeft ook al geprobeerd vrijwilligers te werven.  

• David van Kasteren is het er mee eens om genoemde dagen/dagdelen terug te geven 

maar informeert of dat wel vaststaat dat Saturnus genoemde 20% kan behouden. 

Hierover hebben reeds verkennende gesprekken met Stichting MuzeRijk 

plaatsgevonden. Voor Saturnus is het uitgangspunt uit te komen op deze 20%. Mocht 

er in de gesprekken lager worden uitgekomen, zal Saturnus zich opnieuw beraden.  

• Joost van Summeren biedt aan om te kijken of hij mogelijk iets kan betekenen voor 

de maandagavond.  

• Loes Boley informeert of de vrijwilligers persé van Saturnus dienen te zijn. Dat hoeft 

niet. Aloys en Michel zijn dit ook niet.  

• Will Ellenbroek vermoedt dat heel veel mensen niet weten dat er op een aantal dagen 

een vergoeding wordt gegeven. De penningmeester geeft aan dat dit wel een 

vrijwilligersvergoeding is waar een aantal regels aan verbonden zijn.  

• De voorzitter informeert of er leden zijn die het er niet mee eens zijn dat wij als 

bestuur, samen met Stichting MuzeRijk, verder onderzoek gaan doen naar het 

teruggeven van dagen/dagdelen en de gevolgen hiervan. Dit is niet het geval. 

• Marieke van Creij adviseert het bestuur, daar waar nodig, expertise in te schakelen. 

 

7. Financieel verslag 

a. Verantwoording seizoen 2018/2019                                     

• De penningmeester bedankt Rianne de Groot, Margreet van Gelder en Hans 

Verhoeven voor hun werkzaamheden ten aanzien van de contributie- en 

ledenadministratie. 

• Saturnus is afgelopen seizoen benaderd door de belastingdienst in verband met 

herbeoordeling van de belastingplicht. Inmiddels heeft Saturnus de bevestiging van 

de belastingdienst ontvangen dat er niets veranderd, Saturnus is en blijft niet BTW 

plichtig.  

• De penningmeester licht aan de hand van sheets een en ander nader toe.  

• Ter vergadering is een uitdraai van het financieel verslag beschikbaar. De 

penningmeester verzoekt de aanwezigen echter wel om bij het verlaten van de 

vergadering deze uitdraai in te leveren.  

• Ary Stuifbergen informeert naar het opgenomen bedrag voor beach. Met dank aan 

Ine zijn deze kosten redelijk neutraal gebleven. 

• Joost van Summeren geeft aan nog een mogelijke sponsor voor een sponsordoek te 

weten.  

• Ary Stuifbergen informeert wat wordt bedoeld met de post “res betrekken nieuwe 

hal”. Dit kan zijns inziens ook ondergebracht worden bij het eigen vermogen. Dit 

geldt tevens voor het resultaat 2012-2013. De penningmeester stelt voor om beide 

posten onder te brengen bij eigen vermogen.  

• Marieke Weerts merkt op dat wij als vereniging best wel wat geld hebben. De 

penningmeester geeft aan dat het streven van de vereniging is om uitgaven en 

inkomsten op elkaar af te stemmen. De Stichting Saturnus heeft een aantal zaken 

binnen de vereniging financieel ondersteund zoals bijvoorbeeld de Saturnus 

Speeltuin, beachvolleybal en de trainingspakken. Saturnus is een gezonde vereniging, 

ook qua financiën. Als er mensen zijn die een project willen opstarten, wordt verzocht 

contact op te nemen met het bestuur.  

 

b. Verslag kascommissie 

Zie bijlage. 

 

De penningmeester geeft aan dat de kascommissie (Will Ellenbroek en David van 

Kasteren) op 15 november 2019 bijeen is geweest en de kascontrole heeft uitgevoerd. 

De penningmeester heeft een en ander in duidelijk leesbare cijfers gepresenteerd. Ary 

Stuifbergen geeft aan dat de kascommissie alles heeft gecontroleerd (afschriften van 
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banken bekeken, bankboeken gecontroleerd, de balans beoordeeld, steekproeven 

genomen) en zij hebben geconstateerd dat de stukken in orde zijn. De kascommissie 

stelt de leden dan ook voor hun goedkeuring uit te spreken over het financieel verslag 

over de periode 1 juli 2018 t/m 30 juni 2019 en de penningmeester alsmede het bestuur 

decharge te verlenen voor het door hen gevoerde financiële beleid over 2018-2019. De 

vergadering gaat hiermee akkoord en decharge wordt verleend. De kascommissie 

bedankt de penningmeester voor zijn werkzaamheden.  

 

c. Benoeming nieuwe kascommissie 

Ary Stuifbergen en David van Kasteren hebben een zittingstermijn van 2 jaar en gaan 

door. Na een zittingstermijn van 3 jaar is Will Ellenbroek aftredend en is de kascommissie 

op zoek naar een nieuwe kandidaat. Twan van Hout stelt zich hiervoor beschikbaar. De 

Algemene Ledenvergadering gaat hiermee akkoord.  

 

8. Begroting 2019/2020 

• De penningmeester stelt de vergadering voor om de voorliggende begroting, 

behoudens de post “bar” goed te keuren en geen contributieverhoging, met 

uitzondering van de indexatie, te laten plaatsvinden. De Algemene Ledenvergadering 

geeft haar goedkeuring aan de voorliggende begroting. In de eerstvolgende 

Algemene Ledenvergadering zal de post “bar” nog ter goedkeuring worden 

voorgelegd.  

• Ary Stuifbergen pleit ervoor om meerdere hard copy exemplaren van de digitale 

nieuwsbrief beschikbaar te stellen.  

 

9. Rooster van aftreden 

Aftreden/benoemen bestuursleden/vacatures/organogram 

a. Vacature bestuurslid sectie Communicatie & Marketing. Het bestuur draagt 

Demi Gobes voor om te benoemen in de functie van bestuurslid sectie 

Communicatie & Marketing. 

De vergadering stemt hiermee in.  

b. Vacature vice-voorzitter. Het bestuur heeft Ine de Groot benoemd als vice-

voorzitter. 

Lette informeert wat de functie van vice-voorzitter inhoudt. Deze neemt, indien 

nodig, de taak van voorzitter waar.  

c. Herbenoeming Ronald van Eeken, penningmeester 

Het bestuur stelt voor Ronald van Eeken te herbenoemen voor de duur van 1 jaar en 

stelt voor na die periode een vacature open.  

 

10. Commissie van beroep 

De commissie van beroep, bestaande uit Riny van den Heuvel, Gerrit Meijer en Hans 

Verhoeven, heeft afgelopen seizoen niet in actie hoeven te komen.  

 

11. Rondvraag 

Will Ellenbroek 

De club van honderd sponsort veel activiteiten voor de mini’s en de jeugd maar dit wordt 

niet of nauwelijks vermeld in verslagen/berichten. Aanmeldformulieren voor de club van 

honderd zijn zowel bij Will als Maria Spekschoor te verkrijgen.  

 

Mirjan Verweij 

Geeft aan dat zowel de afdelingen Dames en Jeugd van de TC nog op zoek is naar 

aanvulling in bemensing. Mocht hier interesse in zijn, horen zij dit graag.  

 

Laura Timmermans 

Vraagt zich af of er iets aan jubilea gedaan wordt. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst 

wordt aandacht geschonken aan de jubilarissen.  
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Leroy van Sommeren 

- Verzoekt om een samenvatting van de vergadering van de Algemene 

Ledenvergadering in de digitale nieuwsbrief op te nemen.   

- Informeert of er actief naar leden wordt gezocht. Dit wordt inderdaad gedaan onder 

andere via de Saturnus Speeltuin, Start to Volley en Sjors Sportief. Ook is met het 

Udens Weekblad een overeenkomst gesloten om 7 x een artikel te plaatsen waardoor 

het volleybal bij de Udens bevolking onder de aandacht wordt gebracht.  

- Vraagt zich af waar facilitaire zaken met betrekking tot de zalen en kleedkamers 

gemeld kunnen worden. Dergelijke zaken kunnen gemeld worden bij Ine, bestuurslid 

volleybalfacilitering. 

 

Sophie van Lierop 

Informeert wie de nieuwjaarsreceptie organiseert. Deze wordt dit seizoen door heren 1 

georganiseerd. Het eindfeest wordt door dames 4 (en dames 5) georganiseerd.  

 

12. Sluiting 

De voorzitter bedankt eenieder voor zijn/haar aanwezigheid alsmede inbreng en de 

penningmeester geeft aan dat iedereen één consumptie kan nemen bij de bar op 

rekening van de vereniging. 

 

   


