NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 24 NOVEMBER 2015
________________________________________________________________________
Aanwezig: Arthur Vuijk, Marianne Sannes, Gerard Klifman, Frans Verschure, Marijke
Blasman, Moniek Oldenburg, Helen Taillie, Liesbeth Bastemeier, Marijanne Pranger,
Jaap Klifman, Rens Manse, Michel Taillie, Ernst-Jan Bentvelzen, Madelon Spee,
Monique de Jong, Christiaan Vuijk, Kelly Bontenbal, Nienke Pranger, Ernst van der
Meer, John Zonneveld, Wendy van der Jagt-Verburg, Michael Burger, Niek Vos, Folkert
van Staalduinen, Ibrahim Dzananovic. (25).
Afwezig (m.k.): Patricia Trijzelaar, Erik van der Waal, Mariska Troost, Annelies van
Eekelen, Ouder Tesha Weidema, Petra Romeijn, Joyce Rijnders, Leonie Doorduin,
Ricardo Schipper, Dennis Verschure, Peter Doorduin. (11)
_________________________________________________________________________
01. Opening.
Om 19.30 uur opent de voorzitter de vergadering met een welkom, speciaal voor de
aanwezige ereleden en bedankt een ieder die, ondanks het slechte weer, de moeite
hebben genomen de vergadering bij te wonen.
02. Notulen vorige vergadering.
De voorzitter last een leespauze in voor de notulen van de vorige vergadering. Deze
notulen van de vergadering op 21 mei worden goedgekeurd.
03. Ingekomen stukken.
11 afmeldingen voor deze vergadering.
04. Mededelingen bestuur.
De gemeente Rotterdam heeft door het opheffen van de deelgemeenten vanaf maart
2014 de bevoegdheid gekregen de tarieven van sporthallen en sportzalen vast te
stellen. Deze nieuwe tarieven gelden vanaf 1 september 2016 en
betekent voor Vovero een verhoging van circa 102%. Een bezuiniging hierop zou
kunnen worden gerealiseerd door, waar mogelijk, minder te huren. De tarieven zullen
in een periode van 5 jaren geleidelijk worden verhoogd. Een vergelijk van de tarieven
met omliggende gemeenten pakt nu voor Vovero nog goed uit, maar na ophogen puur
slecht.
De tarieven voor gymnastiekzalen gaan met ingang van 1 september 2016 voor de
volle mep omhoog.
De tarieven voor het zwembad gaan notabene met ingang van 1 januari 2016 omhoog.
De overgang naar De Rozenburcht zal, na de oplevering in mei 2016, in juni plaats
vinden voor de trainingen; de competitie zal derhalve in De Rozet kunnen worden
afgewerkt.
Het beachveld is na behoorlijk gesteggel, o.a. door problemen met het hekwerk,
gereed. De gehele bevolking van Rozenburg kan, uiteraard na overleg, ook van deze
voorziening gebruik maken. Voor gestructureerd onderhoud van het veld wordt een
oproep aan de leden gedaan hiervoor zitting te nemen in een onderhoudscommissie.
Liesbeth Bastemeijer en Jaap Klifman hebben zich voor deze commissie gemeld.
Tevens worden nog leden gezocht voor het helpen ontwikkelen van het beachvolley
binnen Rozenburg.
Het familietoernooi is dit jaar niet doorgegaan; er is nu een oproep naar leden een
toernooicommissie te vormen die in de toekomst vorm kunnen geven aan toernooien.

Ook worden leden gezocht die invulling kunnen geven aan “iets leuks” organiseren bij
het verlaten van De Rozet.
Het mixtoernooi staat nu gepland voor 14 januari 2016. Het organiserend team zal niet
meer uit de hoge hoed worden bepaald, maar resp. door de Heren, Dames of
Recreanten. Als eerste zijn de Heren aan de beurt.
Op 22 december is de schaatsbaan van 20.00 tot 22.00 uur uitsluitend voor Vovero
leden toegangsvrij.
05. Financieel overzicht en begroting.
Peter ziek thuis met de griep. Wel heeft hij voor de benodigde overzichten gezorgd.
Nog steeds is de vereniging kerngezond, wat niet wegneemt dat, waar mogelijk, zuinig
met de reserveringen dient te worden omgesprongen. Uitgaven voor de jeugd zullen
niet gauw worden beperkt.
06. Verslag kascommissie.
Op 11 november 2015 zijn Helen Taillie en Jaap Klifman bij Peter Doorduin op
bezoek geweest om de boeken te controleren; het geheel was prima voor mekaar, zelfs
met tabbladen. De penningmeester wordt dan ook gedechargeerd voor het seizoen
2014/2015.
07. Verkiezing kascommissie.
Helen Taillie valt nu af als lid, Helen bedankt; Jaap Klifman is nu 1e commissielid,
Folkert van Staalduinen 2e met, spontaan aangemeld, als reserve Helen Taillie.
08. Rondvraag.
Vraag 1: Monique de Jong merkt op dat sommige C-teams nu behoorlijk groot zijn.
Antwoord: hier is nu geen oplossing voor, in 2e helft van dit seizoen ook geen
wijzigingen.
Vraag 2: Helen meldt de inzet van Me A als scheidsrechter bij Da 2; nu nog een
cursus. Madelon adviseert ervaren mensen met beginners mee te laten lopen. Het
bestuur zal hier zorg voor dragen en voor meer begeleiding zorgen.
Vraag 3: Oproep aan de leden tijdig en meer te doen aan de opbouw van de zaal. Het
bestuur zal zich beraden op welke wijze er een structureel meer leden kunnen worden
betrokken b.v. via de zaaldienstroosters.
09. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 20.25 uur met aanbieding van een drankje en
een bedankje aan de aanwezigen voor hun opkomst.

