
 

Vragen die vooraf aan de ALV van 9 juni 2020 aan het bestuur gesteld zijn met een beknopte 
beantwoording: 

Van een lid ontving het bestuur een aantal vragen op het gebied van de financiën.  
 
Deze hebben betrekking op de financiële afronding van het seizoen 2019-2020 en de 
begroting voor het seizoen 2020-2021. 
Financiële afronding seizoen 2019-2020. 
Hoewel het huidige seizoen nog niet financieel is afgerond kunnen we zeggen dat we door 
het niet door kunnen gaan van een aantal activiteiten een deel van de (extra) inkomsten 
hebben gemist. Denk hierbij aan het bedrijventoernooi, het jeugdkamp, de pubquiz, het 
eindfeest. Het gaat hierbij niet om grote bedragen omdat deze activiteiten niet op winst 
gebaseerd zijn. Aan de andere kant lopen de kosten, zoals bondskosten en zaalhuur gewoon 
door. We hebben inmiddels een eenmalige gift, de zgn. TOG, vanuit de overheid ontvangen 
deze dekt echter niet de kosten. Vanuit de overheid is recentelijk het Steunfonds 
Sportverenigingen opgericht en het bestuur is in gesprek met Sportfondsen en de Gemeente 
Leiderdorp om een aantal maanden zaalhuur gecompenseerd te krijgen. Dit traject loopt en 
het is niet bekend wanneer we een eventuele vergoeding tegemoet kunnen zien. Zoals het 
er nu uitziet sluiten we het seizoen financieel met een negatief saldo af. 
 
Begroting 2020-2021 
De vraag is gesteld of er met het opmaken van de begroting rekening is gehouden met de 
verhoging van de NeVoBo teamgelden en bondsgelden en de verhoging en een eventuele 
stijging van de huur. Hier is bij het opstellen van de begroting globaal rekening gehouden.  
 
Algemeen 
De vereniging betaalt per lid aan de NeVoBo een bijdrage voor stimulering en 
professionalisering. De vraag werd gesteld of bij het bestuur plannen van de bond bekend 
zijn waarvan Leython als vereniging kan profiteren. Hierover kunnen we zeggen dat Leython 
zich recentelijk heeft aangesloten bij VOLEVO uit Leidschendam-Voorburg en Den Haag. Zij 
hebben zich bij de NeVoBo gemeld om een "supervereniging" te worden. We zijn nog aan 
het onderzoeken wat dit precies inhoudt en op welke manier we hier als vereniging ons 
voordeel mee kunnen doen.  
 
Toekomst   
Wat betreft de start van het nieuwe zaalseizoen en hoe de trainingen/wedstrijden eruit 
zullen gaan zien kunnen we op dit moment niets zeggen. We houden de ontwikkelingen in 
de gaten, houden ons aan de richtlijnen van de RIVM en NeVoBo en anticiperen daar op. We 
informeren de leden zodra er meer bekend is. We maken ons op dit moment nog geen 
financiële zorgen, Leython is financieel gezond en er ontstaan vooralsnog geen acute 
problemen. Mochten er leden zijn die door de Corona perikelen financieel in zwaar weer 
terecht zijn gekomen, dan adviseren wij om contact op te nemen met de penningmeester 
om tot een passende oplossing te komen.   



 

Van een ander lid ontving het bestuur de volgende vragen op het gebied van de jeugd en 
mini’s: 

Zou de Volleybalspeeltuin weer opgestart kunnen worden voor met name de kinderen van 
5-6 jaar die graag zouden willen komen volleyballen? 
De jeugdcommissie/ het bestuur is zich bewust van de wens om een volleybalspeeltuin te 
organiseren. Gezocht is naar een coördinator en een aantal co-trainers. helaas zijn deze tot 
op heden niet gevonden. Zolang er geen trainers zijn, kan de volleybalspeeltuin helaas niet 
starten.  
 
Voor de kerstvakantie hebben Marjolein en Eric Vermeulen een gesprek gehad met een 
combinatiefunctionaris voor Leiden Noord. Een mogelijkheid om nieuwe mini’s te werven 
vanuit Leiden Noord.  
 
De jeugdcommissie wil graag samen met de minicoördinator en minitrainers aan de slag, 
daarbij wil de jeugdcommissie graag meedenken, maar organiseren lijkt toch meer op het 
terrein van de miniafdeling te liggen. De PR-commissie kan helpen met publiciteit en werving 
binnen en buiten de vereniging. 
 
Spike cursus. Er zijn nog trainers nodig en de nodige reclame voor de spike cursus. 
Ter voorbereiding van het nieuwe seizoen zullen de jeugd- en mini-afdeling om tafel te gaan 
zitten. 

De speelshirts van de mini’s zouden een meer moderne look kunnen gebruiken. Dit 
betekent dat we de huidige shirts moeten inwisselen voor nieuwere shirts. Hoe staat het 
bestuur daar tegenover? 

Het bestuur staat hier positief tegenover en wil graag een voorstel van de mini afdeling 
bespreken in één van de komende bestuursvergadering. Bestuur realiseert zich tevens dat er 
een kostenplaatje voor de ouders tegenover zal staan.  

Vraag van een ander lid: 

Aan het bestuur zou ik willen vragen wat de plannen zijn voor het werven van trainers. Zoek 
evt ook tijdig extern: volgens mij ook een prima optie als intern moeizaam gaat! 

Het gebrek aan trainers is een grote zorg voor het bestuur. Extern probeert het bestuur 
aandacht te vragen voor het trainerschap bij onze vereniging middels oproepen in social 
media en contacten bij andere verenigingen. Helaas is de trainerscursus uitgesteld die in 
april of mei gehouden zou worden en deze is verschoven naar een ader tijdstip zodra het 
mogelijk is.  

Laatste vraag die vooraf gesteld is: 

Omdat een aantal maanden niet gespeeld is zullen er leden zijn die een deel van de 
contributie terug verlangen (ik niet hoor).Aan de andere kant zou de vereniging ook huur 
van de gemeente terug kunnen vragen. 



Mijn idee is om dit geld van de gemeente te gebruiken voor een fonds waaruit personen die 
in inkomsten getroffen door covid een gedeeltelijke teruggave van contributie kunnen 
vragen. 
 
Zie een beknopt antwoord onder het kopje Financiële afronding seizoen 2019-2020. 
 


