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Notulen vergadering 19, 13 oktober 2021 

 
1. Opening 

Als notulist waarschuw ik u alvast maar: Het kan wat rommelig verlopen met de volgorde van 
agendapunten. We zitten bij punt 1. Nu. Dat lijkt me een goed begin. 
 
Paul zijn computer is al opgewarmd. 
 
Nog maar 10 minuten te gaan. Dan is het 20.30 uur en zal de voorzitter in theorie de vergadering 
gaan openen. Maar de leden weten inmiddels wel beter, denken ze. Onze voorzitter is normaal 
gesproken te laat. Geen haast dus. De kantine is nog verdacht leeg. Het bestuur is aanwezig en 
slechts enkele leden druppelen binnen. Logisch. 
Vlak voordat de vergadering begint stromen de leden het terrein op. De tafels raken gevuld. En op het 
moment dat het half negen is zijn alle stoelen gevuld. De voorzitter zou eigenlijk wel willen beginnen. 
Hij is op tijd dit keer. Hier blijkt maar weer: resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie 
voor de toekomst. Zelfs nu komen er nog leden binnen. De vergadering begint daardoor iets later dan 
gepland met een goed gevulde tafel. En zelfs na opening komen er nog leden binnen. Leuk. We zijn 
begonnen. 
 
Aanwezig: Hennie Velzeboer, Debbie, Debbie met de volmacht van Jelle, Jolanda, Bep, Jan Krom, 
Robert, Benthe, Anna, Dorien, Annick, Arie, Harry, het voltallige personeel van Duyvestijn IT 
Consultancy, het voltallige personeel van de Testfabriek, Cees Valkering, Paul, Fridthjof en Jacco. 
 
Afberichten zijn binnengekomen van Annemiek, Maryse, Susan Krom, Ron Leijen, Leon Veldt, de 
volmacht van Debby, Susan Bron en live wordt Michel Krom afgemeld. 
 
Een mysterieus geel doek ligt op tafel.  
Paul nodigt Debby uit om naar voren te komen om het doek te lichten.  
Het is werkelijk ongelofelijk. Een feestelijke onthulling van fotolijstjes mét foto’s. Wat in een goed vat 
zit verzuurd niet. Meerdere foto’s van onze teams liggen te schitteren achter het gepoetste glas van 
prachtige fotolijsten. Complimenten! 
 
 
Ik maak maar snel een foto 
om dit vast te leggen. Voor je 
het weet zijn ze weer 
verdwenen. Hiernaast het 
bewijs. Die man links is Paul 
trouwens. 
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Hiermee is agendapunt 7a. (stand van zaken rondom de fotolijstjes) afgerond. De snelheid zit er goed 
in. Door naar punt 2. 
 
Het valt sommige leden op dat Jacco netjes is gekleed. Hierover worden opmerkingen gemaakt omdat 
het er nogal verdacht uitziet. Later blijkt waarom: zie agendapunt 5. 
 
 
 

2. Ingekomen stukken, verslag kascontrole-commissie en mededelingen bestuur 
 
Paul zijn computer meldt ondertussen dat er een Bron mist. Hierover komt een vraag vanuit de leden. 
Klopt. Er staat hierboven al vermeld en toen zaten we nog bij punt 1. Later blijkt dat momenteel ook de 
videoBRON van Paul zijn computer niet aanwezig is. Scherp! Maar wel een beetje laat. We zitten nu 
namelijk bij agendapunt 2. 
 
Hier staat normaal gesproken hoeveel leden we momenteel hebben. Maar dit vergeet het bestuur hier 
te vermelden. Hieraan worden we straks herinnerd als we bij punt 10 zijn aangekomen.  
 
Er zijn diverse steun-aanvragen binnengekomen. Fridthjof telt er 5 waarvan er 2 niet meer actueel zijn. 
Daarmee zitten we dan op 3 steunaanvragen. Maar Paul geeft aan dat er nog een steunaanvraag is 
die voor deze vergadering reeds is goedgekeurd. Dat maakt dan toch 4. Jacco heeft er nog één via de 
app gekregen. Eigenlijk mag dat niet maar de leden strijken met hun hand over het hart en willen deze 
wel toevoegen aan de stapel met aanvragen die we overigens pas bij punt 7 zullen gaan behandelen. 
Voor de duidelijkheid: we zijn nu bij agendapunt 2.  
 
Verder is het verslag van de kascontrolecommissie binnengekomen. De cijfers van het afgelopen jaar 
blijken weer piekfijn in orde. Ook hiervoor complimenten aan Paul. Anna en Robert worden bedankt 
voor hun inzet. 
 

 
3. Notulen vorige vergadering 

Omdat Jacco niet aanwezig was bij de vorige (online) vergadering heeft Fridthjof de notulen van de 
afgelopen vergadering gedicht. Dat viel iedereen direct op: Hoge kwaliteit dit keer en dus foutloos. 
 

 
4. Financieel Overzicht 

Het viel al op dat Paul wat moeilijk liep.  
Nu de financiële cijfers worden besproken blijkt dat zijn portemonnee dik is en hij draagt deze last met 
zich mee. Door Corona is er afgelopen jaar weinig uitgegeven. Er daardoor een flink positief resultaat 
geboekt in het afgelopen jaar. Klinkt positief toch? 
Harry begint nu over een bus. Een touringcar. Hij vraagt de secretaris of hij weet wat dat wel niet kost. 
Na verdere vraag blijkt dit item meer thuis te horen bij punt 11 ; de NaPraatBorrel. 
Er wordt ook aangegeven dat we 20 jaar bestaan en dat er wellicht een extraatje uitgegeven moet 
gaan worden. Dit blijkt echter pas bij punt 9. aan de beurt te zijn. 
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5. Bestuursamenstelling 

De secretaris (Jacco) is dit jaar aftredend. AHA! Hij is herkiesbaar. AHA! 
Vandaar. Hij komt net bij de kapper vandaan. AHA!! Hij heeft zijn mooiste kleren uit de kast gehaald 
(al gemeld bij punt 2) en probeert op deze manier dus zieltjes te winnen. AHA Nu komt de aap uit de 
mouw. Omdat Jacco zo zijn best heeft gedaan mag hij van de leden nog even door. Jacco is blij. Hij 
ziet er nu netjes én gelukkig uit en dankt de leden voor het vertrouwen. 
 

6. Kascontrolecommissie 
Anna maakt dit jaar plaats. Bedankt Anna!! Goed gedaan. 
Robert blijft.. Benthe treedt toe en we gaan op zoek naar een nieuwe reserve.  
We zoeken een nieuwe reserve: Jolanda luistert haar debuut als deelnemer aan een VMV 
vergadering op en treedt toe als reserve.  
 
De bus van Harry uit punt 11 komt weer langs maar de voorzitter geeft aan dat hij verder wil naar punt 
7. 
 
 

7. Behandeling steunaanvragen 
7a. stand van zaken rondo de fotolijstjes van Debbie die in beheer zijn bij Paul Sap. 
Het vaste agendapunt van onze vergaderdingen…Dit punt is reeds behandeld onder punt 1.  
Wel jammer want dit is een vast agendapunt. We zullen zien hoe dit volgend jaar gaat worden 
ingevuld. Het zal een gemis zijn. 
 
Steunaanvragen: 
 
Trainingsdag D-Jeugd: Extra trainen om te groeien als team. Zaalhuur en maaltijd / 

tussendoortjes. Aangevraagd door trainers Joyce, Pieer, 
Esther en Paul 

  € 158,40 
 
Trainingsmiddag A- en B-Jeugd: Teambuildingsmiddag en -avond. Bijdrage zaalhuur. 

Aangevraagd door Monique Kerssens als coach van de B1 
 € 108,40 
 
Shirts ‘Meervogeltje van de Week’: Shirtjes Meervogeltje van de week. Belang Meervogeltje van 

de Week wordt toegelicht in de aanvraag. Aangevraagd doro 
Benthe van Baar namens Dames 1. 

 € 321,16 
 
Dummy poppen: De eerder aangeschafte dummy poppen (trainingsmateriaal) 

zijn weggelopen. Daarom zijn er nieuwe nodig. 
 € 117,90 
 
Scheidsrechtersfluiten: 50 scheidsrechtersfluiten. Aanvraag is via Whatsapp 

binnengekomen. Juiste onderbouwing volgt nog. 
 € 21,06 
 
 
Het item met Dummy poppen was eerder in het handbalseizoen al goedgekeurd door het bestuur. 
Daar hoeft dus niet meer over gestemd te worden. Schiet lekker op. 
 
Het totaal komt op een x-bedrag. Uiteraard rekenen we de som van onze penningmeester nog even 
na en passen we deze vervolgens aan zodat het klopt. 
Het totaal komt daarmee op € 726,92.  
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Vrij snel wordt besloten dat dit in het budget past en dat we door kunnen naar het volgende 
agendapunt. Punt. 8. 
 
De aanvragers die niet aan tafel zitten zullen worden ingelicht door het bestuur. 
 
In punt 8. Staat verderop beschreven dat Debby later toch blijkt te willen stemmen over de items uit 
punt 7. De voorzitter vraagt daarom of er iemand tégen een item is. Niemand blijkt tegen te zijn. Fijn. 
We kunnen verder met punt 8.  
 

 
8. Jaarlijkse activiteit VMV’60 

Afgelopen jaar was er geen jaarlijkse activiteit vanwege Corona. Het lijkt iedereen leuk om opnieuw 
een VIP-evenement te organiseren tijdens een handbalshow. 
 
Debby lijkt te happen. Maar na wat onduidelijke correspondentie tijdens de vergadering blijkt ze terug 
te pakken op punt 7. Ze zou graag willen stemmen. Vindt ze leuk blijkbaar. Zie hiervoor punt 7. En 
daarmee zijn we weer terug bij punt 8 wat overigens ook het agendapunt is waar we nu zijn in de 
notulen.  
 
De ogen zijn uiteraard nog steeds gericht op Debby. Dus…. OK DAN. Debby gaat het dit seizoen 
‘flikken’ ; er komt weer een VMV VIP Dag. Dorien geeft aan dat ze wel wil helpen.  
 
Aandachtspunten: 

- Omdat er best een aantal leden van de VMV handballen tijdens de VIP dag is het wellicht 
goed om de bitterballen voor deze leden tijdens de rust in de kleedkamer te serveren. 

- Annick vraagt Louis van Gaal als vervanger deze dag omdat ze plankenkoorts heeft (dit in 
verband met de voorbeschouwing voor de wedstrijd… Annick is coach en weet zichzelf geen 
raad). 

- Hennie geeft aan dat het wellicht te druk is voor ouderen als het op dezelfde dag als de 
handbalshow gedaan wordt. Niet dat ze zichzelf te oud voelt maar ze geeft uitdrukkelijk aan 
hiermee andere mensen te bedoelen. Nogmaals: voor Hennie hoeven we hier dus geen 
rekening mee te houden. Voor anderen waarschijnlijk ook niet maar in ieder geval niet voor 
Hennie. 

- 750 gulden voor een bus. Maar dit blijkt bij punt 11. (Napraatborrel) te horen. 
 
Hoe dan ook… Debbie en Dorien : Bedankt alvast. 
 

9. Jubileumjaar 2022 
 
De VMV is op 6 november 2002 opgericht. Volgend jaar bestaan we dus 20 jaar! 
We spreken af dat we met z’n allen nadenken over een bijbehorende activiteit / actie / etc. 
Ideeën kunnen gemeld worden aan het bestuur.  
Volgend jaar bespreken we al deze ideeën en kan er een besluit genomen worden. 
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10. Rondvraag 
 
10.1 Jacco:   
Het ledenbord.  
Eerst het makkelijke. 
 
Namen van leden op internet 
We besluiten dat dit niet meer hoeft. Kan eraf. Gaat Jacco regelen. 
 
Het ledenbord in de kantine 
Willen we die nog? Het is nogal een gedoetje om deze te programmeren. 
Als idee wordt geopperd om de namen van leden in een fotolijstje te noemen. Leuk, want dan kunnen 
we punt 7a. op de agenda laten staan. 
Na lang wikken en wegen blijkt dat het toch wel leuk is .. zo’n bord. Maar dan moet ie wel worden 
gebruikt. Het huidige bord blijkt voor ons te hangen. Voor de gein zet Paul ‘m aan. Iedereen kijkt 
ademloos naar de pracht en praal die voorbijkomt op het digitale bord. Jan Krom geeft aan dat hij er 
niet op staat. We kijken nóg een rondje en dan blijkt hij er opeens wel op te staan. Heeft Paul dat even 
snel geprogrammeerd?? We laten dit even in het midden. Daarnaast geeft het bord aan dat er 51 
leden zijn. Dit blijkt echter het ledenaantal van 2 jaar geleden te zijn. Als gevraagd wordt hoeveel 
leden er eigenlijk zijn wordt verwezen naar punt 2. van de vergadering. We zitten nu bij punt 10.  
JA. We behouden het bord. 

- Duyvestijn IT Consultancy biedt aan het bord via het lichtknopje in de handbalkantine te gaan 
schakelen zodat niet vergeten kan worden het bord aan te zetten (niet die van de koelkast 
zoals Debby voorstelde). Hij gaat zijn personeel hiervoor inzetten 

- Duyvestijn IT Consultancy biedt aan de verplaatsing van handbalkantine naar sporthal te gaan 
laten uitvoeren door haar personeel. 

- Jacco gaat zijn uiterste best doen om de namen actueel te krijgen op het bord. 
 

Zoals beloofd in punt 2: Het huidige ledenaantal is overigens 49 
 
10.2 Arie:  
Kunnen de fluitjes die gevraagd zijn door Susan Bron geen ‘fluitjes van een cent’ worden? Dit hoorde 
bij punt 7 en we besluiten niet af te dingen. 
 
 
 

11. Sluiting 
 
Ja. Punt 11. Iedereen wordt bedankt voor de aanwezigheid en een speciale dank aan de voorzitter 
voor zijn strakke leiding tijdens deze vergadering. Lekker puntsgewijs gehandeld. Super. 
 
Gelukkig. Het is tijd voor de NPB (Na Praat Borrel).  
 
 
 
Namens de VMV’60, Jacco Kerssens 


