
 

  
 
 

 
 

Notulen Algemene Leden Vergadering dinsdag 5 juni 2012 
 
Aanwezig:  

Marjola Streng (voorzitter), Corné van der Pouw (secretaris), Stefan van der Vlist 

(wedstrijdsecretaris), Randy Streng (ledenadministratie), Jordy Streng (minicoördinatie), Karin 
Versluis (recreantencoördinatie), Mark Aalders, Vincent v.d. Pouw, Tjeerd Schoonderwoerd, Jelle 
Hagen, Ralph v.d. Tang, Marc Mulder, Melvin v.d. Bas, Thijs Kwisthout, Anouk Mechielsen, Laura de 

Vries, Kelly Stolwijk, Marjolein Streefland, Lizette Verkaik, Manon van Vliet, Nico Stolwijk, Ad Verkaik, 
Rob Steefland, Bas van Rossum, Marian v.d. Horst, Arthur Weghorst, Marcella de Wit, Jolanda Vianen, 
Marieke van Leeuwen, Milena de Wit, Henk Groen, Jerrin Groen, Ria Stolwijk, Puck Bonnier (moeder 
Pauline Borgstein), Ria Merkus, Robert Merkus, Ron de Ruiter, Sander v.d. Tang, Aad de Greef, Milan 

Merkus, Robbert van Dijk, Judith Boere, Bellina van Vliet, Salina Pols, Susan van Rossum, Jolieke 
Versluis, Hester v.d. Vlist, Angela de Bruijn, Steven Tuinenburg (vader Lotte Tuinenburg), Maria de 
Goeij, Esther Verhart, Joost Bremmer. 

 
Stemgerechtigde: 48 leden. 

 

Afwezig: 
Met kennisgeving: Familie Knibbe, Gerjan van Leeuwen, Corine Rietveld, Lucie den Boer, Familie 
Baronia, Naomi Hoefsmit, Frans van Diemen, Familie Dekker, Thea Bos, Carla Molenaar, Gé Slootjes, 
Mike den Buurman, Renee Koolwijk. 

Zonder kennisgeving: overige leden. 
 
 

1. Opening door de voorzitter 
 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

 
Beste leden van harte welkom op de VCH algemene ledenvergadering 2012. Voor mij als voorzitter een 
bijzondere avond, omdat dit de laatste ALV zal zijn die ik voor VCH gedeeltelijk gaat leiden. 
Ik hoop dat u allen de intake lijst heeft ingevuld voor uw aanwezigheid.  

 
Voordat we deze vergadering gaan starten hebben we nog een paar  mededelingen; op agendapunt 4 is een 
kleine aanvulling namelijk verslag kascommissie en dan daaronder decharge bestuur financieel beleid 

(kascommissie geeft goedkeuring namens de leden aan het gevoerde financieel beleid door het  bestuur 
oftewel, decharge) Dit is gebeurd door het plaatsen van de handtekening onder de balans. 
Bij agendapunt 7  komt goedkeuring beleid, decharge bestuur te vervallen. Hiervoor komt in de plaats 

verkiezingen nieuwe bestuurskandidaten. 
 
Verder is het streven om rond 21.30 uur af te sluiten. 
 

Het seizoen 2011-2012 is voor de vereniging een uitstekend seizoen geweest. De doelstelling die het bestuur 
voor ogen had op financieel- en verenigingsgebied is bereikt,  door onder andere nog meer structuur binnen 
de vereniging aan te brengen. Het voeren van een transparant en consequent beleid en doorvoering van het 

bezuinigingsplan heeft zijn vruchten afgeworpen en er toe geleid dat VCH niet verder in de rode cijfers is 
gekomen, maar zelfs dit seizoen boven verwachting op een winst is uitgekomen. 
Om zoveel mogelijk financiële zorgen weg te poetsen heb je als vereniging financiële injecties van buitenaf 

nodig. Voor het seizoen 2011 -2012 lag vanuit bestuur de focus vooral op het werven van meer sponsors, 
maar ook om bij instanties aan te kloppen die mogelijke financiële injecties aan de vereniging zouden kunnen 
geven, door VCH een tegenprestatie te laten leveren voor deze organisaties, voorbeelden hiervan zijn 
Oranjefonds, Jan van der Akkerfonds, gemeente Vlist, Rabobank, maar ook de tegenprestatie die gegeven is 

door Grand Café Concordia. 

Een nauwere samenwerking met gemeente Vlist om ervaringen uit te wisselen die VCH heeft  met het 
implanteren van MaS (maatschappelijke stages) en Callibris stages heeft er toe geleid dat er een positieve blik 

vanuit gemeente werd gericht op VCH. 
Ter verduidelijking Callibris is een kenniscentrum voor leren in de praktijk in sport/ zorg onder andere om 
leerlingen te plaatsen voor stages. Als sportvereniging heb je een erkenning nodig die pas wordt afgeven als 

de vereniging aan een aantal voorwaarden die zij stellen voldoet. Dit seizoen was Kelly bij VCH voor het 
tweede seizoen als Callibris stagiaire aan de slag bij de mini’s en Thijs als MaS stagiaire bij mini jongens. Het 
doel van deze plaatsing voor VCH is om een stagiaire te behouden voor VCH en hoopt dat die de personen 
enthousiast worden om binnen de vereniging als vrijwilliger verder  gaan. Op financieel gebied is het doel voor 

het plaatsen van stagiaires voor VCH aantrekkelijk omdat maatschappelijke betrokkenheid als verenigingen 



Notulen: Jaarvergadering VCH 2012  blz.2/6 

d.d. 5 juni 2012 

 

toe  leidt dat bij de gemeente Vlist er makkelijker donaties los te peuteren zijn en vaak nog eens hoger dan  
verwacht als je als vereniging dit aan kan tonen. 
 

De gemeente heeft  verspreid over het hele jaar workshops aangeboden die allen te maken hadden met het 
draaiende houden van een vereniging. Ik heb alle workshops gevolgd en daar de nodige kennis opgedaan. Dit 
waren uiteenlopende workshops met onderwerpen als werving fondsen, verbetering van de financiële positie 

van een vereniging, werving vrijwilligers etc. De workshops gaven mij genoeg informatie om e.e.a. ook binnen 

VCH toe te passen. 
Een compliment was dat bij een van de bijeenkomsten VCH als voorbeeld genoemd werd aan de andere 
kleinere verenigingen in gemeente Vlist als een goed georganiseerde vereniging. De manier van aanpak heeft 

er toe geleid dat na een jaar van behoorlijk aanpoten met een kleine bestuursclub VCH uit de rode cijfers is 
gekomen en volgend seizoen start met een positief kapitaal. 
 

Als we nu gaan kijken naar de prestaties van alle teams dit seizoen hebben we een ook  top seizoen gehad. 
Buiten de behaalde kampioenschappen/promoties om hebben ook de resterende teams met hun 
trainers/coaches zich 100% ingezet om zo hoog mogelijk te eindigen in de competitie. Het bestuur wil graag  
de volgende teams feliciteren met hun behaalde resultaten dit seizoen. 

 
1e helft competitie mini’s en jeugd: 
mini jongens niveau 4 KAMPIOEN en genomineerd voor sportploeg van het jaar. 

Jongens B kampioen  eveneens genomineerd voor sportploeg van het jaar. 
 
2e helft competitie jeugd: 

Meisjes B 2e plaats, een geweldig resultaat. 
Jongens B in de topklasse en goede prestatie neergezet in deze pittige klasse. 
 
Mini meisjes als 3e geëindigd  in de toernooitjes een goed resultaat. 

 
Seniorencompetitie: 
Dames 3 gepromoveerd naar de 3e klasse. 

Dames 1 kampioen en naar de promotieklasse! 
Heren 3 kampioen en naar de 4e klasse. 

Heren 1 gepromoveerd naar 2e klasse. 

 
Recreanten 4 kampioen. 
 
Mooie resultaten om het seizoen af te sluiten en graag even een applausje hiervoor! 

Bij punt 6 van de agenda komen we nog terug op de kampioenen met de uitreiking van de beker. 
 
 

2. Notulen vorige jaarvergadering 
 
Jeugdcoördinatie: Nico Stolwijk geeft aan dat een aantal spelers van Jongens B niet bij Heren 3 maar bij 

Heren 2 hebben meegetraind. De secretaris zal dit wijzigen.  
 
Notulen zijn goedgekeurd.  
 

 
3. Secretariaat 
 

Verslag secretaris (Corné van der Pouw) 
 
Het seizoen 2011-2012 is bijna ten einde. Een zeer sportief seizoen met een aantal prachtige 

kampioenschappen en goede, maar ook gezellige acties voor de vereniging. Vanuit de gemeente Vlist (nog) 
geen officieel bericht  ontvangen omtrent het tarief zaalhuur 2012. Ook dit jaar is de zaalhuur nog steeds 
bevroren en zal er alleen een inflatieverhoging worden toegepast. Geschatte kosten= 36 euro per uur per hele 
zaal. 

De website wordt steeds vaker gevonden door personen binnen de vereniging maar ook buiten de vereniging. 
Nieuwe leden zoeken dus steeds vaker de vereniging via het internet, wat tevens de essentie is van de 
website. 

 
 
4. Financiën 

 
Verslag penningmeester (vacant – waarnemers: Marjola Streng en Corné van der Pouw) 
 
Een contributieverhoging van 2,5% zal noodzakelijk zijn om een eventuele inflatieverhoging van de zaalhuur 

en/of een eventuele stijging van de NeVoBo kosten te kunnen betalen. Voorbeelden: Een standaard seniorlid 
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(1,5 uur trainen per week) zal ongeveer 230 euro contributie gaan betalen, recreanten 168 euro en junioren 
van 12-16 jaar 165 euro. 
 

Voor: 48 leden. Tegen: 0 leden. Contributieverhoging wordt voor akkoord afgehamerd. 
 
Nieuwe kascontrolecommissie aanstellen: 

 

Arthur Weghorst en Marcella de Wit 
Reserve: Jerrin Groen en Ralph van der Tang 
 

Gelieve alvast in uw agenda te zetten voor eind mei 2013, omdat dit jaar de kascontrolecommissie niet 
aanwezig was en we de reserve moesten aanspreken.  
 

 
5.  Verslagen van: 
 
Ledenadministrateur (Randy) 

 
Mutatie ledenaantal 2011-2012 
 

Aantal leden 31 augustus 2011  128   
Nieuwe leden    11 
Afmeldingen (tot 05 juni 2012)  17   

 
Huidige aantal leden (05 juni 2012) 122   
Verwachte aantal afmeldingen  4 (met Michelle en als niet spelende leden: Jordy, Marjola, Aad) 
Verwachte aantal nieuwe leden  0      

Aantal leden juli 2012 (prognose) 118 
 
Specificatie huidige leden 07 juni 2012      Begin volgend seizoen 

Competitiespelende leden   84    83 
Recreantenleden (spelend + niet spelend) 32  + 2 = 34   34 

Niet spelende leden (trainers/sr/bestuur) 4    1 

      ---------------   --------------- 
122 leden   118 leden 

 
Dan is het nu tijd voor enkele statistieken van de ledenadministratie. Dit jaar zijn we begonnen met 128 

leden. Gedurende het seizoen hebben we 11 nieuwe leden mogen verwelkomen en hebben we afscheid 
genomen of gaan we nemen van 17 leden tot nu toe. Dat betekent dat de teller nu staat op 122 leden. 
De aanmeldingen en afmeldingen lopen soepel. Aanmeldingsbrieven komen keurig bij mij terecht, eveneens 

als de opzeggingsbrieven. Digitale pasfoto’s maken verloopt soepel.  
Komend seizoen zijn er een viertal spelers met verlopen spelerskaarten (Marieke van de Sande, Hester van 
der Vlist, Corné van der Pouw en Sander van der Tang). Voor degene die nog geen pasfoto heeft gemaakt, 

dient dit te doen voor aanvang van het seizoen. Betreffende spelers krijgen hiervan nog een individueel 
bericht van mij.  
Mocht je nog willen afmelden doe dit dan voor 1 juli middels een schriftelijke ondergetekende brief bij mij door 
de brievenbus. Ik zal je brief verwerken, checken of de verplichtingen zijn nagekomen en de gesponsorde 

materialen zijn ingeleverd en eind juni krijg je dan een schriftelijke bevestiging. Verder zijn er dit seizoen geen 
bijzonderheden voorgevallen.  
 

Protocol opzegging 
Leden die zich afgemeld hebben zullen eind juni een schriftelijke bevestiging krijgen. Voordat je lidmaatschap 
definitief wordt beëindigd, wordt gecontroleerd of je aan alle verplichtingen hebt voldaan. We kijken of je 

contributie betaald is en of je b.v. je gesponsorde kleding hebt ingeleverd. Zolang de verplichtingen niet zijn 
nagekomen blijf je lid van onze vereniging. Je wordt wel afgemeld bij de NeVoBo door mij.  Als alle 
verplichtingen zijn nagekomen, word je door mij afgemeld van de ledenlijst en krijg je schriftelijk bericht 
hierover. 

 
Recreanten (Karin) 
 

Sander wordt bedankt voor de training en zijn inzet. Bedrijventoernooi was leuk en gezellig toernooi.  
Lentetoernooi was op avond ipv middag. Beviel prima.  
Volgend jaar 3 teams. Huttendorp werd door recreanten gedaan en is doorgegeven aan jeugdcoördinatie? 

 
Senioren (Vacant! – waarnemer: Marjola) 
 
Zie opening van de voorzitter. 
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Junioren (vacant! – waarnemer: Marjola) 
 
Zie opening van de voorzitter. 

 
Mini’s (Jordy) 
 

Ik zal in het kort het seizoen 2011-2012 weergeven uit het oogpunt van de mini-coördinator. 

Dit seizoen begon VCH met drie miniteams: een nieuw meisjesteam in Niveau 4, een jongensteam in Niveau 4 
en een meisjesteam in Niveau 6.  Door investering van VCH kon er dit seizoen met meer miniballen getraind 
worden, wat de kwaliteit van de trainingen heeft bevorderd. 

Het seizoen startte met een openingstoernooi in Schoonhoven, het IJssel en Lektoernooi. Daarna volgde de 
eerste helft van de competitie. Deze helft werd afgesloten met het kampioenschap van de jongens in Niveau 
4. 

Dit leverde ook een nominatie op voor de sportverkiezing van het jaar van de gemeente Vlist. De jongens 
hebben zelf de promotiecampagne gevoerd door flyers te maken en deze over het hele dorp te verspreiden. 
In de tweede helft van het seizoen hebben alle teams duidelijke ontwikkeling gezien met een vierde plaats 
voor Niveau 6 en goede middenmoot plaatsen voor niveau 4 en 5. 

Komend jaar zal het Niveau 6 team doorstromen naar de C-jeugd in combinatie met twee jongens van Niveau 
5. De overige jongens van Niveau 5 zullen in Niveau 6 gaan spelen, terwijl de meiden van Niveau 4 hier nog 
een half jaar in blijven om vervolgens naar Niveau 5 door te stromen. 

Na twee jaar is het voor mij tijd om af te zwaaien als minitrainer en minicoördinator bij VCH. Ik wil dan ook 
Kelly en Thijs bedanken voor hun steun dit jaar bij de trainingen en toernooitjes. Ik wens mijn opvolger, 
Salina, veel succes en plezier toe. 

 
 
Trainerscoördinator (vacant! – waarnemer: Marjola) 
 

Zie opening van de voorzitter. 
 
Wedstrijdsecretaris/scheidsrechterszaken (Stefan) 

 
Als wedstrijdsecretaris kan ik op een geslaagd seizoen terugkijken. We hebben 3 teams welke kampioen zijn 

geworden, 2 andere teams welke gepromoveerd zijn en de overige teams hebben de eer van de vereniging 

ook hoog weten te houden. Betreffende wedstrijdzaken kan ik vrij kort zijn. De grootste wijziging afgelopen 
seizoen was dat er bij seniorenteams geen individuele spelers meer werden aangewezen om te fluiten en te 
tellen, maar dat er teams werden aangewezen om dat te doen. Met enkele hick ups daargelaten werkt het 
systeem goed en voor volgend seizoen gaat dit dan ook gecontinueerd worden. Wel het verzoek aan iedereen 

om de digitale spelregeltoets in te vullen, zodat je een geldige licentie verwerft. Het spelregelboekje is op onze 
website te vinden. De link van de toets is te vinden op de website of je kunt mij een mailtje sturen. 
 

Volgend seizoen gaan we met negen teams de reguliere competitie in. Drie dames teams, drie heren teams, 
een jongens A team, een meisjes B team en een nieuw mix C team.  Verder hebben we drie recreantenteams  
en twee mini teams. Voor alle competitiespelende teams is het verzoek ingediend om in de regio Utrecht te 

spelen, behalve voor dames 1 welke graag in de regio Den Haag wil uitkomen. 
 
Spelregeltechnisch staan er voor volgend seizoen geen grote veranderingen op stapel.  
- De enige wijziging is dat alle jeugdteams standaard vier sets gaan spelen. (4-0,3-1 of 2-2, 3-2 kennen zij in 

tegenstelling tot de senioren niet). Dit heeft wel een kleine invloed op de wedstrijdduur van de 
jeugdwedstrijden. Hierdoor zullen alle senioren wedstrijden een kwartier later beginnen.  
- Verder mogen heren 2 en heren 3 hoogstwaarschijnlijk onbeperkt bij elkaar invallen, omdat ze beide in 

dezelfde klasse uitkomen. 
- Ook mag men volgend jaar een wedstrijd met 5 spelers beginnen en/of eindigen. Dit geldt voor alle teams 
behalve dames 1. 

 
 
6.  Jubilea/afscheid trainers 
 

Natuurlijk zijn er ook dit jaar weer mensen die hun jubilea vieren bij VCH. Gefeliciteerd en bedankt voor jullie 
inzet de afgelopen jaren! 
 

Jolanda Vianen – 12,5 jaar. 
Jolieke Versluis – 12,5 jaar. 
Bas van Rossum – 12,5 jaar. 

Susan van Rossum – 12,5 jaar. 
Marjola Streng – 12,5 jaar. 
Nico Stolwijk – 40 jaar. 
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7. Goedkeuring beleid, decharge bestuur 
 
Ja, goedkeuring beleid en decharge bestuur voor volgend seizoen. 

 
Marjola Streng doet haar afscheidswoord na drie jaar voorzitterschap voor VCH en stelt de nieuwe interim-
voorzitter, Karin Versluis, voor aan de leden. 

 

 
8. Vrijwilligers 
 

Middels een brief naar alle leden in maart dit jaar heeft het bestuur wederom kenbaar gemaakt dat er té 
weinig vrijwilligers binnen VCH zich inzetten voor de vereniging. Het aantal functies en de personen die dit 
daadwerkelijk vervullen staan niet in verhouding tot het ledenaantal. Gelukkig hebben zich er voor de 

jaarvergadering al een aantal leden aangemeld voor de verschillende vacatures, waarvoor alvast onze dank. 
 
Afscheid Marjola Streng 
 

Vandaag, 5 juni 2012, nemen wij als vereniging afscheid van onze huidige voorzitter Marjola Streng. Er zal 
geen lid binnen onze vereniging zijn die haar niet kent en op enige wijze met haar te maken heeft gehad.  
Was het niet voor de teamgesprekken dan wel voor trainersoverleg of voor een toernooi. Marjola is iemand die 

haar functie met verve uitvoerde en dat ook op de voorgrond deed. In 1999 is zij als hulpouder bij de mini’s 
begonnen en in twee jaar tijd heeft zij toen de gehele minicoördinatie op zich genomen. Teamindelingen, 
toernooitjes, de overgang naar CMV (Cool Moves Volleybal).  

Daarna heeft zij ook de functie van jeugdcoördinatie bekleed en zo is ze het bestuur van VCH ingerold. Hier 
heeft zij ruim 10 jaar ingezeten. Tot aan 2009 als coördinator. In deze periode heeft zij evenementen als het 
voorjaarstoernooi, bedrijvendagtoernooi en het oliebollentoernooi verscheidenen malen georganiseerd. Ook 
heeft zij de viering van het 40 jarige jubileum van de vereniging op zich genomen.  In januari 2009 is zij als 

interim-voorzitter begonnen en in juni van dat jaar als voorzitter gekozen. Deze functie heeft zij exact drie 
jaar bekleed. In deze periode heeft zij zeer veel zichtbaar en onzichtbaar werk verricht: 
 

- Zo heeft zij bij de verbouwing van Concordia overleg gehad met de Stichting en de gemeente Vlist 

betreft het behoud van het gebruik van Grandcafé Concordia voor VCH; 

- Verder heeft zij bij de gemeente Vlist de belangen van de vereniging behartigd inzake de voorgestelde 

zaalhuurverhoging. In overleg met de gemeente, andere verenigingen binnen de gemeente Vlist en de 

lokale politieke partijen zijn de 2de en 3de forse zaalhuurverhoging van 15 procent niet doorgegaan; 

- Initiatiefnemer introductie Maatschappelijke Stages bij VCH (MAS); 

- Initiatiefnemer uitbreiding stagiaires door Calibris, waarbij VCH op diverse mogelijkheden een 

stageplaats aan kan bieden voor ID-college sportopleidingen; 

- De overgang van de papieren Smash naar de website; 

Verder heeft zij nevenfuncties zoals PR/Smash, trainers-jeugd en seniorencoördinator en wedstrijdkleding voor 
één of meerdere seizoenen gedaan. De afgelopen 13 jaar heeft zij met zeer veel enthousiasme een grote 

betrokkenheid bij onze vereniging laten zien. Een betrokkenheid welke je anno 2012 niet zo heel vaak meer 
tegenkomt. Daarvoor ben ik haar persoonlijk zeer erkentelijk en wij als vereniging moeten blij zijn dat iemand 
met zoveel passie de belangen van de vereniging zowel intern als extern heeft behartigd.  

Marjola zou Marjola niet zijn, als ze dit jaar weer een nieuwe uitdaging aangaat. Ze gaat zich inzetten voor de 
gemeente Vlist om het vrijwilligerswerk binnen de gemeente meer te promoten en mensen aansporen om 
daadwerkelijk vrijwilligerswerk te gaan doen. 

Nogmaals hartelijk dank en veel succes met je nieuwe uitdaging en ‘uiteraard’ tot ziens! 
 
 
9.     Vooruitblik nieuwe seizoen 

 
Zoals jullie zien, zitten de grootste veranderingen bij de dames teams. De bezetting was afgelopen seizoen 
aan de krappe kant en soms zelfs te krap. Dit in combinatie met enkele opzeggingen heeft ons doen besluiten 

om volgend seizoen met 1 team minder de competitie in te gaan.  Dit heeft tot gevolg dat er een team 

opgeheven wordt en samengevoegd moet worden met de andere teams. Wij hebben besloten om van de drie 
teams twee nieuwe teams te maken. Bij de samenstelling hebben we geprobeerd om enerzijds de aansluiting 

met het dames 1 niet uit het oog te verliezen en anderzijds om het sociale element vooral niet te negeren. 
 
Bij jongens A hebben we helaas te maken met enkele late opzeggingen. Dit staat nog in de planning om de 
huidige zes spelers aan te vullen. Dit geldt ook voor het heren 2 team. 

 
Trainingstijden commentaar: 
 

Geen commentaar. 
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Teamsamenstellingen commentaar: 
 
Huidig Dames 3 commentaar op uiteenvallen van het team, na jaren met elkaar gespeeld te hebben. Stefan 

vraagt om na vergadering even langs te komen om hun voorstellen te geven. 

  
 
10. Rondvraag 

 
Maria de Goeij:  Waar bestaan de financiële posten mutatie voorziening en materialen uit op de balans? 
Bestuur VCH:  

De zaalattributen ten bedrage van 549,47 euro bestaan uit de volgende posten: 
- De prijzenkast betaald per 28-04-2011 ten bedrage van 90,23 euro. Deze post heeft Mark hieronder 
opgenomen, omdat hij hetzelfde rekenschema aan wilde houden als in 2010. Dit in verband met het mogelijk 
maken van de vergelijkbaarheid tussen 2010 en 2011. 

- Een betaling aan Volleybaldirect.nl betaald per 01-09-2011 ten bedrage van 136,75. Het betrof ballen en een 
ballentas. 
- Het bij laten maken van sleutels voor de kasten per 20-10-2011 ten bedrage van 19,80 euro. Ook hiervoor 

geld dat Mark deze post hieronder heeft opgenomen, omdat hij hetzelfde rekenschema aan wilde houden als 
in 2010. Dit in verband met het mogelijk maken van de vergelijkbaarheid tussen 2010 en 2011. 
- Daarnaast is in 2012 voor een bedrag van 302,69 euro betaald aan zaalattributen. Dit is de grootste 

kostenpost op de zaalattributen. Dit is een factuur van de leverancier van 4 ballen en een ballentas voor Heren 
2. Deze kosten worden dus later terugbetaald door het bedrijf dat dit gesponsord heeft. Doordat de 
factuurdatum in 2011 valt, dienen de kosten meegenomen te worden in 2011 en is deze uitgave als crediteur 
opgenomen. 

 
De mutatie voorziening die in de winst- en verliesrekening vermeld is, heeft betrekking op de voorziening die 
op de balans staat. Een voorziening wordt opgenomen voor een grote kostenpost die in de toekomst wordt 

verwacht. Deze kosten worden d.m.v. de voorziening gelijkmatig verdeeld over de jaren waarop deze kosten 
betrekking hebben. De voorziening zie je niet ieder jaar terug in de wist- en verliesrekening. Je ziet alleen de 

toename of afname van de voorziening terug in de winst- en verliesrekening. Ik heb de mutatie 396 euro op 

een aparte rekening gezet in de winst- en verliesrekening. 
 
 
11. Sluiting  

 
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor een gezellig hapje/drankje. 


