Sonics ALV 5 oktober
Aanwezig: Joost (voorzitter), Remko N, Remko S, Niels, Charlotte, Eleonoor, Heiko, Stefan,
Lars, David, Iris S, Henk Jan, Mats, Simon, Ann, Rebecca (notulist).
Afmeldingen: Iris V, Simone, Danielle, Bert, Erik, Gandolf, Heleen en Toon.
1. Opening
Joost opent de vergadering.
2. Mededelingen
Joost: bij de NeFUB zit nu een bestuur dat de basics op orde heeft en dat is prettig
om te zien na aantal bestuurswisselingen.
NDT-coach is gestopt, er wordt nog gezocht naar een coach en staf.
U19 meiden hebben WK-kwalificatie gespeeld met grote Sonics-inbreng.
Iris: mooie inbreng vanuit de sonics, mooie ervaring voor de meiden, we gaan verder.
Op lange termijn valt een deel van de groep af omdat ze 19 worden, op korte termijn
gaan er veel door.
Joost: Ook op de startmarkt was er aandacht voor de U19-meiden.
Henk Jan: De meiden hebben nog leuk contact met de Italiaanse speelsters.
Joost: Vanaf begin seizoen veel contact met de SRO. Er is een groot
Schoolsporttoernooi, waar zij ons graag als eerste nieuwe sport erbij willen hebben,
de 1e keer is in februari.
Niels: SRO organiseert en verzorgt clinics rondom dit toernooi.
Mats: Albert Heijn-sportactie? Ik ben blijkbaar contactpersoon van deze actie.
Remko S: Ik heb ons opgegeven, maar de site en communicatie zijn erg onduidelijk.
Joost: Grote Clubactie is weer van start, de jeugdleden hebben boekjes, vanuit de
senioren mag meer gedaan worden. De opbrengst van de actie gaat naar een nieuwe
muziekset.
Joost: Er is ook de Rabobank Clubkas Campagne, heb je een Rabobankrekening dan
kun je stemmen, hoe meer stemmen des te groter het deel van 50.000 euro dat naar
Sonics gaat.
3. Notulen ALV 10 oktober 2016
De notulen worden vastgesteld.

4. Jaarverslag jeugd en senioren.
Joost: We kijken terug op een fijn jaar, vol enthousiasme. Veel betrokken leden: Niels
als nieuw bestuurslid, feestcommissie, TC is weer terug van weg geweest. We zijn
trots op het clubgevoel en samen dingen doen, denk aan de vrijwillerigersdag,
jeugdkamp en de play-off finale van Heren 1 met 50 man publiek (ik heb veel
meegemaakt maar dit was super gaaf), het lustrum afgelopen december,
eindtoernooi.
Terugblik jeugd
Mats: jeugd is weer aan het groeien, na een dal. De D is gegroeid naar 2 teams,
hoogtepunt was het NK en het kampioenschap.
In december is een E-team gestart met 11 spelers.
De AB-jeugd werd kampioen midden, C hebben veel gewonnen. Hartstikke goed
gedaan. De jeugd bij de Sonics traint het meeste van alle verenigingen en legt
daardoor een betere basis dan bij andere clubs in Nederland.
Joost: Hoe bevalt het nieuwe trainersbeleid?
Mats: Trainersbeleid is er vooral op papier. Er wordt veel samen getraind en iedereen
traint op de Bokkeduinen, dat heeft voordelen kan zeker winst uit gehaald worden.
Henk Jan: Worden door de trainers oefeningen uitgedeeld aan andere trainers
tijdens de training?
Mats: Niet standaard, maar name Sjoerd kijkt en vraagt veel en we hebben
regelmatig trainersavonden.
Henk Jan: Heel gaaf om te zien hoe de jeugd zo rondloopt (tenues).
Terugblik Heren 1
David: Heren 1 had een driejarenplan en afgelopen jaar was het laatste jaar. Doel
niet bereikt, namelijk kampioen worden, want de finale werd verloren van Utrecht.
De ervaring was geweldig, publiek was geweldig, we waren samen één als club. Er
was voor het eerst een training voor alleen Heren 1, wat erg positief is ontvangen,
daardoor kon er persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling plaatsvinden, bijna
iedereen was er altijd. Dankbaar dat we dat hebben kunnen krijgen.
Terugblik Heren 2
Stefan: veel nieuwe gezichten, we begonnen vrij goed maar rest van het seizoen was
iets minder. 4e van de 6 geworden. Doelstelling niet helemaal gehaald, we waren vrij
zoekende. Dieptepunt was de wedstrijd tegen de Flames, wake-up call voor sommige
spelers. Basis gelegd voor het nieuwe seizoen seizoen, dit seizoen beter begonnen en
dat willen we door trekken.
Terugblik Dames 1 + 2
Iris: Dames 1 heeft goed seizoen gehad, we hebben de play-offs gehaald, tegen
Utrecht en 2x net verloren. Sindsdien hebben we Pre-season. O.a. een Instagram
account aangemaakt, elke dag trainen we en posten we dat online.
In Dames 2 veel jonge meiden, elke wedstrijd groeiden ze. Leuk dat we nu samen
met deze jonge meiden kunnen spelen!

5. Jaarafrekening 2016-2017
Jaarafrekening
Remko N: groter verlies dit jaar, maar we hebben voldoende reserve, dus vormt geen
probleem. Toelichting van het verlies: tegenvallende sponsoring, andere inkomsten
vielen tegen, 5 senioren minder. In de afrekening zijn een aantal verschuivingen
gemaakt: minder besteed aan PR, meer aan jeugdkamp, beloning teams, feesten en
borrels.
Heiko: €25 voor PR, waarom niet meer? En waarom dan 500 voor onvoorzien?
Niels: Samenwerking met de SRO m.b.t. clinics etc. heeft geld opgeleverd in plaats
van gekost. Op Koningsspelen regelden zij alles, geen geld gekost, op basisscholen
veel promotie. Het geld is indirect alsnog aan promotie besteed door versterken
clubgevoel en zichtbaarheid in de play-off finale.
Henk Jan: Er zijn veel nieuwe leden bij gekomen. Kunnen we nog meer doen?
Remko N: Er is geld voor PR dus laten we dat ook besteden.
Heiko: Was er een doel voor nieuwe leden? Want 3 nieuwe jeugdteams is super.
Niels: Er was geen doel voor een aantal nieuwe leden.
Henk Jan: Van senioren wordt verwacht dat zij meer doen, trainingen geven of
andere dingen. Als administratie van leden ben ik blij dat de leden rond de 100 leden
blijft. We moeten meer inspelen op kansen in de stad, zoals de staking in het
onderwijs door basisscholen, dan kunnen we een activiteit doen.
Eindbalans
Remko N: Toelichting eindbalans: jeugd werkt met wedstrijdtassen, aan de
wedstrijdkleding gaan we uiteindelijk niks verdienen.
Kascommissie
Joost: samenstelling kascommissie: helft oorspronkelijke kascommissie is verhuisd.
Paul Velthuyzen heeft de kascommissie dit jaar versterkt, formeel hebben we hier
geen toestemming voor gehad op de vorige ALV.
ALV stemt in met nieuwe samenstelling kascommissie.
Rebecca: Er is een nieuw administratiesysteem, we hebben steekproeven gedaan en
we zijn geen gekke dingen tegen gekomen.
ALV keurt het verslag van de kascommissie goed.
ALV stemt in met de samenstelling kascommissie 2017-2018: Paul en Rebecca.
Simon: Is het slim om een reserve lid te maken?
Remko N: Voorstel: kascommissie kan drie leden hebben, waarvan er minstens twee
aanwezig moeten zijn bij de controle.
ALV stemt in met wijziging kascommissie en toevoeging Simon als extra lid
kascommissie.
6. Kledingbeleid
Remko N: We zien er fantastisch uit, bedankt Eleonoor voor het regelen. De
financiële kant van het verhaal: jeugdleden die bij senioren spelen hebben eigen

kleding, alle andere jeugdleden betalen €17,50 per jaar. De sokken waren in eerste
instantie niet mee gerekend, voorstel is om de bijdrage met €2,50 te verhogen zodat
de sokken ook in de teamtassen komen. De wedstrijdtenues worden alleen gebruikt
bij wedstrijden, hoe lang ze goed blijven is even aftasten.
Simon: Hoe lang denk je dat het mee gaat?
Mats: Een jaar of 3, maar grootste obstakel is de leverancier, hebben zij over 3 jaar
nog hetzelfde setje?
Eleonoor: We hebben een blijvende kledinglijn, maar hoe lang die ‘blijvend’ is bij
Hummel weten we niet.
Remko: We zijn er niet ervaren mee, we kijken het aan en als het langer mee gaat en
anders kunnen we bijstellen.
ALV stemt in met de nieuwe kledingbijdrage van €20 euro per jaar, te evalueren op
de volgende ALV.
7+8. Begroting 2017-2018
Aanpassing competitiebijdrage
Remko N: NeFUB heeft de competitiebijdrage weer verhoogd. Vorig jaar heeft Sonics
die verhoging niet doorberekend aan onze leden, dit jaar zullen we dat wel doen.
Voor de meeste leden zal er iets veranderen, een stijging van ongeveer €2. De kosten
worden berekend per team, dus hoe groter het team, des te minder per persoon.
Verhoging trainingsbijdrage
Remko N: We hebben hogere zaalkosten, we trainen lekker veel. Kosten moeten ook
betaald worden, voorstel is om de trainingsbijdrage met €5 te verhogen.
Henk Jan: Waarom meer zaalhuur?
Niels: We hebben dit jaar op vrijdag tegelijk jeugdtraining en gebruiken daarom de
grote zaal meer. Zaalhuur op maandag training is bijna 1,5 uur en gratis door
sponsoring van de Bokkeduinen. Als tegenprestatie worden de teamfoto’s etc.
gemaakt met logo van Bokkeduinen erbij.
Mats: Regiotraining is ook bij Bokkeduinen, dus we doen goede zaken met de
Bokkeduinen.
Verhoging contributie
Remko N: Afgelopen 3 jaar is de contributie niet gestegen, maar de kosten zijn iets
gestegen en we zijn meer gaan doen voor PR en vrijwilligers. Daarom voorstel om ook
de contributie met €5 te verhogen.
Remko N: Verder geen grote aanpassingen in de bijdrage, dit jaar is geen reservering
meer nodig voor de boarding, het budget is rond. We zouden ook de oude boarding
kunnen verkopen, als we deze oplappen kan hij zeker nog iets opbrengen.
Mats: Hoe is de regeling met de voetbal op zondag?
Joost: Regeling is dat zij onze boarding mogen gebruiken en wij hun stoelen.

Simon: Bij lasten zijn de werkelijke kosten is hoger dan uitgegeven vorig jaar,
waarom?
Remko N: Senioren en junioren betalen andere bedragen en we hebben een andere
verhouding dan vorig jaar.
Heiko: Hebben we een schatting voor hoeveel de boarding nog waard is?
Joost: Nee, maar de oude kunnen ook gebruiken voor buitenactiviteiten.
Remko N: Gaat de ALV akkoord met de doorberekening van de NeFUB-bijdrage en
contributieverhoging?
Henk Jan: Moet je misschien de jongste teams daarvan ontdoen?
Remko N: Vergeleken met andere sporten zitten we op zich lager.
Mats: Misschien korting aandragen voor leden die nieuw lid aandraagt.
Niels: Goed idee, we moeten dan gaan rekenen hoeveel dat kan worden.
ALV stemt in met de contributieverhoging (€5) en verhoging trainingsbijdrage (€5).
ALV keurt de begroting 2017-2018 goed.
9. Vooruitblik komend seizoen
Joost: Willen verder met beleid van 2015, verder blijven werken aan meer
betrokkenheid, vrijwilligers blijven belonen, het clubgevoel behouden, eindtoernooi,
jeugdkamp, daar willen we ook aan blijven werken.
2e pijler zou promotie van de club zijn, met name richting geven aan activiteiten die
we doen en ook welke niet. Ledenaantal moet groeien, zowel jeugd als senioren om
aan te sterken in aantal.
SRO denkt veel aan ons, maar we hebben moeite 4 man op de been gekregen voor
koningsspelen. Gevolg is dat we een aantal keer nee moesten zeggen tegen dit soort
activiteiten, omdat we geen mensen hebben. We willen hier een plan achter zetten,
waar zetten we onze mensen in en waar zeggen we nee zeggen? We maken nu die
keuzes niet bewust.
Niels: Plan moet breder zijn dan alleen dingen doen, moet gaan over hoe we uit die
activiteiten leden overhouden. Ook verder gaan, zoals een praatje met mensen
houden.
Joost: We hebben met de bezetting van het bestuur te weinig tijd, we zoeken een
promotiecommissie die het plan maakt, niet per se uitvoert maar uitvoering
coördineert.
Eleonoor: Met het idee van vorig jaar wil ik daar best aan mee werken, maar niet
alleen.
Heiko: Zeker als we geld erin gaan stoppen, moeten we goed weten waar we geld in
stoppen.
Simon: Goed plan, meer mensen bij vereniging. Ouders zeggen eerder ja als je 1-op-1
met ze spreekt.
Joost: Daar is zondag, jeugddag, een goede kans voor.
Henk Jan: Vraag aan de SRO een schema van het jaar en kijken dan waar we onze
focus op leggen.

Niels: We hebben vaste momenten in t jaar, koningsspelen, zomersport, etc.. Het
probleem is niet aanwezig zijn, maar de opbrengst. We moeten contacten leggen en
opvolgen.
Henk Jan: Dus mensen inplannen die bezig zijn met de promo.
Eleonoor: Ik mis de flyers of promotiematerialen.
Joost: Basisschooltoernooi is onze eerste grote activiteit, heeft iemand de
mogelijkheid dit uit te werken en te coördineren?
David: Dat is inderdaad een goede kans, ik wil dat wel doen en zit aan Thijmen te
denken om dat samen te doen.
Joost: Zijn er nog andere dingen waar we aan moeten denken?
Heiko: We hebben best goed idee hoe we jonge leden kunnen ideeën. Zijn er ideeën
hoe we senioren kunnen krijgen?
Joost: Nee, daar waar we naar op zoek. Vriend, vriendin, man, vrouw wie het ook
maar leuk is.
10. Dechargeren/chargeren bestuursleden
Joost: Remko Stoelinga stopt als secretaris, dat zou betekenen dat we als we met
deze setting zouden doorgaan dat we met alleen mensen van Heren 2 zijn. Wil
iemand zich verkiesbaar stellen?
Eleonoor: Ik wil er als algemeen bestuurslid zeker bij!
David: Over de TC, we waren afgelopen jaar met een te grote groep, dus hebben Sven
de ‘dictator’ laten zijn en laten bepalen wie wat doet zodat we het beter kunnen
plannen. TC gaat verder.
Schema van aftreden
Niels heeft 1 jaar gehad, gaat nog 2 jaar door.
Joost en Remko Nolten mogen ook nog 2 jaar door.
Remko Stoelinga heeft aangegeven om na zijn 3 jaar te stoppen als secretaris.
ALV verleent decharge aan het oude bestuur.
Samenstelling nieuwe bestuur
Joost voorzitter
Niels: algemeen bestuurslid
Remko N: Penningmeester
Eleonoor: algemeen bestuurslid
ALV stemt in met de samenstelling van het nieuwe bestuur.
Joost tegen Remko S: Bedankt voor de afgelopen jaren als secretaris!
Remko S: Ik vond het leuk, eerst te supporter van Maaike en daarna Erik, en daarna
als bestuurslid. Blij dat Eleonoor erbij komt. Ik wens jullie allemaal heel veel succes.

11. W.V.T.T.K.
Joost: aanstaande zondag is er jeugddag, meld je aan bij Mats.
Joost: het 2e is volgende week dinsdag 10e en dinsdag 24e hebben we avonden
gepland voor ouders over coachen en fluiten.
12. Rondvraag en sluiting
Henk Jan: Graag meer via de website communiceren.
Ann: Communicatie is zeker vooruitgegaan, complimenten.
Joost bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.

