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Veel voorkomende afkortingen 

ALV  Algemene Ledenvergadering  

HALV  Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering  

WALV  Wisselings Algemene Ledenvergadering  

MOL  Mail onder leden  

Never Less  Erasmus Hockey Vereniging Never Less  

Kasco  Kascommissie  

Leonidas  Rotterdamse Hockey Vereniging Leonidas  

BAC  Beleids Advies Commissie  

K.A.R.L.  Kaarsen, Activiteiten, Ronselen van gelden, Ledenbinding  

HBO  Hoger Beroepsonderwijs  

KMT  Kennismakingstijd  

T.o.v.  Ten opzichte van  

KNHB  Koninklijke Nederlandse Hockey Bond  

Erasmus Sport  Stichting Erasmus Sport  

EHBHD  Eerste Hulp Bij Hockey Doos  

Acsie  Activiteitencommissie  

LuCo Lustrumcommissie 
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1. Opening 
Voorzitter Dhr. Peters opent de vergadering om 20:16 uur. 

 

Het clublied wordt ingezet. 

 20 

2 Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen via de e-mail binnengekomen. Dhr. Peters vraagt de zaal of er nog 

mededelingen zijn. Dhr. Van Moorselaar roept dat hij het een beetje donker vindt.  

 



3 Vastellen agenda 25 

Dhr. Peters meldt dat puntje 6 erbij is gekomen en vraagt of er nog wijzigingen vanuit de ALV 

zijn. Dhr. Van der Beek wil een puntje toevoegen aan de agenda. Hij wil graag het geld voor 

bedankjes bespreken. Dit onderwerp ligt hem zeer aan het hart. Dhr. Van Moorselaar is 

ertegen. Hij vraagt wat de statuten zeggen over een 2e keer hetzelfde puntje bespreken. Dhr. 

Peters vraagt aan dhr. Van der Beek wat de reden voor het aanvragen van het puntje is. Dhr. 30 

Van der Beek antwoordt dat het punt nog leeft onder de leden. Mej. Hendriks stelt voor dat 

het puntje op de agenda wordt gezet terwijl dhr. Van Moorselaar in de statuten zoekt of het 

puntje voor de 2e keer besproken mag worden. Dhr. Van Moorselaar staat op om het op te 

zoeken in de statuten. Op het moment dat hij de statuten in de hand heeft besluit hij dat het 

de taak van dhr. Peters is om het op te zoeken in de statuten. Mej. Visch wil graag naast de 35 

ledencontributie ook de contributie van de Vrienden van Never Less bespreken. Deze is 

namelijk al jarenlang hetzelfde. 

Er wordt een nieuw puntje 12 vastgesteld. Geschenken actieven. 

 

Dhr. Van der Doelen doet een voorstel om een jaarverslag in te voeren i.p.v. de losse verslagen 40 

van alle bestuursleden. Dhr. Peters vraagt om verduidelijking. Hij wil weten wat er extra moet 

bijkomen om de losse verslagen een jaarverslag te maken. Dhr. Peters vraagt waar het puntje 

toegevoegd moet worden in de agenda.  Mej. Hendriks stelt voor om het een nieuw puntje 11 

te maken. 

Dhr. Van Moorselaar stelt voor om tijdens het doorzoeken van de statuten de vergadering te 45 

schorsen. 

 

De vergadering wordt om 20.23 uur geschorst en om 20:32 uur heropend. 

 

Dhr. Peters vraagt of mej. Peters gaat zitten. Dhr. Peters vertelt dat er in de statuten niet 50 

beschreven staat dat een puntje niet twee keer besproken mag worden. Dus er wordt een 

nieuw punt op de agenda vastgesteld. Nieuw punt 12: geschenken actieven. 

Dhr. Van Moorselaar roept dat hij nog een ander nieuw punt op de agenda wil, namelijk een 

statutenwijziging. Dhr. Peters antwoordt dat dit niet mogelijk is. Daarvoor moet namelijk de 

helft van de leden aanwezig zijn op de ALV. Daarnaast merkt Dhr. Peters op dat er 10 procent 55 

van de leden op de ALV aanwezig moet zijn om de stemming te laten gelden. Er ontstaat 

rumoer in de zaal. Waar in de statuten staat dat? Dhr. De Winter merkt op dat er op de vorige 

ALV’s ook niet genoeg leden aanwezig waren, dus dan zouden alle stemmingen van de vorige 

ALV’s opnieuw moeten anders gelden ze niet. 

 60 

De vergadering wordt om 20:34 geschorst en om 20:42 heropend zodat het in de statuten 

opgezocht kan worden. 

 

Dhr. Peters verontschuldigt zich; na een grondige studie van de notulen is duidelijk geworden 

dat hij het fout had. Dhr. De Winter heeft nog een punt. Hij merkt op dat de polonamen een 65 

puntje op de HALV zou zijn. Dhr. Peters antwoordt dat dhr. K. van Baal zijn puntje heeft 

teruggetrokken. 

 



4 Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 70 

 
5 K.A.R.E.L. Model 

Dhr. Peters legt uit waar het K.A.R.E.L model voor staat. De K staat voor kaarsen, de A voor 

activiteiten, de R voor ronselen van gelden, de E voor EHBO en de L voor ledenbinding. Dhr. 

Peters vraagt de zaal of er nog vragen zijn. Dhr. Moers merkt op dat de kaarsen blauw zijn. 75 

Dhr. Peters antwoordt dat het bestuur moest vertrouwen op het aanbod van de Xenos. De 

volgende keer zal er gezorgd worden dat er groene kaarsen zijn. Er wordt een actiepunt van 

gemaakt. Dhr. Moers geeft een tip; de Flying Tiger heeft groene kaarsen, maar die zijn wel vies 

groen. Dhr. Van Moorselaar vindt vies groen beter dan blauw. Dhr. Van Moorselaar ziet de 

EHBO doos als symboliek voor samenzijn en de ledenbinding. Dhr. Van Enkhuizen vraagt of er 80 

genoeg is gedaan aan de ledenbinding dit jaar. Dhr. Peters zegt dat we later op de avond 

terugkomen bij de bestuursopdracht. Dhr. Van Enkhuizen vraagt of dit misschien meer 

aandacht nodig heeft van het bestuur. Dhr. Peters herhaalt dat hierop terug wordt gekomen 

bij de bespreking van de bestuursopdracht. 

 85 

6 Actiepunten WALV 
De statuten zijn aanwezig. De kaarsen zitten in wijnflessen en de aanwezigen hebben de lijst 
met actiepunten in de hand. Het beleidsplan is nog niet gemaakt; dit zouden de BAC en de 
Kasco doen. Dhr. Peters vertelt dat het bestuur in samenwerking met de BAC en de Kasco na 
de ALV het plan zal vormen. Er wordt een actiepunt van gemaakt. De Acsie wilde zich niet 90 
verantwoorden. En de regel staat weer op de website. De veldcapaciteit bij Leonidas is vier 
velden. Never Less 2020 en de ledengroei wordt besproken bij het voorstel voor een 
ledenstop. 

 
7 Goedkeuren Notulen WALV (21-10-2016) 95 

Dhr. Van Moorselaar heeft in de notulen van de WALV gelezen dat mej. De Bode naast haar 

studie Economie ook nog een andere studie doet. Hij wil weten of het bestuur haar wel goed 

genoeg kent en vraagt aan mej. De Bode of dit klopt. Mej. De Bode antwoordt dat ze Economie 

en Econometrie studeert, dus het klopt. Dhr. Van Moorselaar heeft ook gelezen dat mej. De 

Bode haar haar zou krullen voor de HALV. Mej. De Bode heeft dit niet gedaan. Hij wil dat hier 100 

een actiepuntje van wordt gemaakt. Dhr. Van Moorselaar vraagt aan mej. Boon hoe het gaat 

met haar knipoog skills. Mej. Boon antwoordt dat ze altijd dhr. Frommé voor haar laat 

knipogen.  

 

Dhr. Van Moorselaar vraagt hoe het zit het met het oefenen met het atten voor de 105 

bierestafette. Het bestuur antwoordt dat het oefenen goed gaat. Dhr. Moers roept dat ze dat 

graag willen zien. We willen drie mensen zien atten en de volgende keer moet het sneller. Het 

wordt de BAC tegen het bestuur. Mej. Hendriks merkt op dat de Kasco ook moet oefenen. 

Dhr. Moers zegt dat de Kasco niet goed is in atten. Dhr. De Winter vraagt waarom er gekozen 

is voor Bavaria terwijl Hertog Jan en Grolsch in de bonus waren. Dhr. Peters antwoordt dat de 110 

winkel geen voorraad meer had. Er wordt een atwedstrijd tussen de BAC/Kasco en het Bestuur 

voorbereid. De wedstrijd is drie tegen drie. Uit de BAC en Kasco doen dhr. Moers, dhr. Van der 



Beek en mej. Van den Berg mee. Ze nemen het op tegen dhr. Peters, dhr. K. van Baal en mej. 

De Bode van het bestuur. Dhr. Moers vindt dat dhr. Van Moorselaar moet aftellen. Dhr. Van 

Moorselaar zegt dat hij dan ook moet drinken. Er wordt afgeteld voor de wedstrijd. Het is een 115 

spannende wedstrijd. Mej. De Bode gaat niet hard, maar dhr. Peters en dhr. K. van Baal 

kunnen het compenseren en het bestuur wint met 13 seconden en 26 honderdsten (= 

awesome). 

 

Dhr. Van Enkhuizen geeft toe dat hij de notulen niet helemaal gelezen heeft maar geeft zijn 120 

complimenten voor de notulen. Mej. Van Winkoop bedankt hem. 

 

8 Verslag bestuur 2016-2017 tot dusver 
 

A. Voorzitter 125 

 
Waarde leden van Never Less, 

 

Goed om hier voor u te staan en u als aanwezige tijdens de Algemene Ledenvergadering te 

mogen begroeten. Doormiddel van dit halfjaarlijkse verslag wil ik u op de hoogte brengen van 130 

het afgelopen periode. Het jaar was zeer druk begonnen met de eurekaweek en open avonden. 

Als ik hierop reflecteer dan kan ik zelf niks anders zeggen dat dit een geslaagde periode was. 

De teams waren succesvol gevormd en hebben verder ook de afgelopen maanden eer gedaan 

aan het motto “alles voor ons clubje Never Less”. In de beleidsrede zijn een paar dingen door 

mij naar voren geschoven.  135 

 

Ten eerste is het gesprek met Erasmus sport en Leonidas aangegaan om te kijken wat de visie 

is voor de komende jaren en de capaciteit. Hieruit is helaas toch weer gebleken dat de optie 

tot meer velden komend collegejaar zeer waarschijnlijk niet aanwezig is, en dat we misschien 

gedwongen zijn tot de implementatie van een ledenstop. De ledenstop zal verder worden 140 

besproken bij het sub puntje van de BAC. Verder blijft de capaciteit tijdens de zaalcompetitie 

een heikel punt. Na gesprek met Dhr. Van Dongen van Erasmus sport is gebleken dat er geen 

capaciteitsvergroting voor Never Less in het vooruitzicht ligt. Om de mening van de leden over 

deze kwestie, die al jaren zichzelf voor doet, en andere zaken binnen Never Less te horen is er 

een enquête gestuurd door de BAC. Deze zal ook later deze avond besproken worden. Verder 145 

verloopt mijn communicatie met Erasmus Sport soepel en positief. Een voorbeeld hiervan is de 

toewijzing van een extra veld tijdens de open avonden om de in groten getale potentiele leden 

op te vangen 

 

Ten tweede bracht ik naar voren dat geprefereerd werd dat de Never Less ervaring van de 150 

Never Less leden memorabel zou zijn. Dit is met de activiteiten van het Gala en het 

ledenweekend, waar Mej. Boon verder op in gaat uitstekend gelukt.  En verder heeft de 

activiteitencommissie ook zijn steentje bijgedragen aan de Never Less ervaring. Zij draaien dit 

jaar uitstekend en het experiment waarbij Zij sinds dit jaar op eigen benen staan werpt dan 

ook zijn vruchten af. Dit is te zien door succesvolle activiteiten zoals bijvoorbeeld, het 155 

schaatsen, de Never Less uitvoering van Sensation en natuurlijk de befaamde cantus tijdens 



het ledenweekend. De communicatie met de activiteitencommissie gaat voorspoedig. Ik kan 

zelf zeggen dat het leuke groep is en dat ik en Mej. Visch efficiënt met elkaar kunnen 

communiceren.  

 160 

Ook de samenwerking met de BAC loopt naar behoren. Ik kan zelf zeggen dat de vergaderingen 

de karakteristieken positief en efficiënt goed combineert. Ik ga ervan uit dat de ervaring van 

de BAC hiermee overeenkomstig is. 

 

En om verder te gaan op het puntje communicatie, Wij hebben er dit jaar voor gekozen om 165 

naast de Mol, Facebook en de website ook een teamcaptains-WhatsApp te gebruiken als 

communicatiemiddel naar de leden.  Dit blijkt zeer effectief te werken aangezien menig lid zijn 

telefoon bij zijn dagelijkse uitrusting heeft en dus ook snel op de hoogte kan worden gesteld 

van belangrijk nieuws.   

 170 

Het Jaar is zeker nog niet afgelopen en ik kijk persoonlijk zeer naar uit om samen met u de 

hockeyactiviteiten op de warme zomeravonden te beleven. Ik ga ervan uit dat deze mening 

gedeeld wordt door u en dat we nog een paar fantastische maanden tegemoet gaan.  

 

Hoogachtend, 175 

 

Sjoerd Peters  

Voorzitter van het XXVIIe bestuur der E.H.V. Never Less 

 
Reactie:  180 
Dhr. Van Moorselaar vraagt of dhr. Peters het ook wat persoonlijk gemaakt kan worden. Hoe 
is de band binnen het bestuur? En hoe staat het met de relatie met mej. Hendriks. Dhr. Peters 
vindt de bestuursband goed. Zijn relatie met mej. Hendriks is ook goed. Dhr. Van Moorselaar 
vraagt wat dhr. Peters kookt voor zijn bestuursleden. Dhr. Peters antwoordt dat hij vaak pasta 
maakt. Dhr. Van der Doelen vraagt of dhr. Peters nog verbeterpunten ziet binnen het bestuur. 185 
Dhr. Peters zegt dat hij zelf moet letten dat hij zich niet verslaapt. Hij had zich namelijk 
verslapen tijdens de Eurekaweek. Verder zijn er geen grote verbeterpunten. Hij vindt dat zijn 
bestuursgenoten het goed doen. 
Dhr. Van Enkhuizen vraagt wie er op Wie Betaalt Wat bovenaan en onderaan staat. Dhr. Peters 

weet antwoord niet uit zijn hoofd, maar hij denkt dat hij zelf bovenaan staat. Mej. De Bode 190 

gaat het opzoeken. Dhr. De Winter merkt op dat er dit jaar veel nieuwe leden waren en vraagt 

hoe het hiermee gaat. Dhr. Peters antwoordt dat het over het algemeen goed gaat. Dhr. De 

Winter heeft gezien dat Krala Cartel er tijdens de zaalcompetitie twee keer niet is geweest en 

vraagt wat het bestuur hieraan gedaan heeft. Dhr. Peters antwoordt dat het bestuur het in de 

gaten zal houden en hoopt dat ze tijdens de veldcompetitie er wel weer zullen zijn. Dhr. 195 

Leenders zit in dit team en weet dat er elf mensen van Krala Cartel hebben laten weten dat ze 

door willen, dus ze zullen gewoon veldcompetititie gaan spelen. 

 

Dhr. Van der Doelen vraagt wie de chef frituur is. Dhr. Peters vindt dit een goede vraag. Dhr. 

Van Moorselaar vindt dat het bestuur er gekleed op is, dus waarom doen ze het niet zelf? Er 200 

ontstaat een discussie in de zaal over wie de cheffrituur moet zijn. Dhr. Moers nomineert dhr. 



Moorselaar. Dhr. Moorselaar vindt dat hij de chef frituur niet meer hoeft te zijn. Dhr. Van der 

Doelen vindt dat er in de toekomst wel meteen een chef frituur aangewezen moet worden. 

Misschien moet het KAREL-model aangepast worden? Dhr. Van der Doelen wijst uiteindelijk 

zichzelf aan als chef frituur. Dhr. Moers vraagt aan dhr. Peters als wat hij verkleed is. Dhr. 205 

Peters is verkleed als Elmo. Dhr. Moers vraagt vanwaar er hartjes op de onesie staan. Dhr. 

Peters antwoordt dat Elmo heel lief is. Dhr. Van Enkhuizen vindt hem op een aardbei lijken. Er 

wordt gelachen in de zaal. 
 

B. Secretaris 210 

 
Waarde aanwezigen,  

 

Mijn bestuursjaar begon meteen met veel werk. Tijdens de drukbezochte open avonden 

hebben we veel inschrijvingen gehad. Op de laatste open avond kregen we er nagenoeg 70 215 

nieuwe leden bij. Uiteindelijk hebben we dit jaar in totaal 164 inschrijvingen gehad. In 

vergelijking tot het grote aantal inschrijvingen waren er weinig uitschrijvingen, om exact te 

zijn waren dit er 98. Inmiddels zijn er 11 halfjaarlijkse leden bij gekomen. Dit maakt dat Never 

Less op het moment 257 leden telt.  

 220 

Het verwerken van de inschrijvingen in Excel was voor mij uitermate veel werk. Wat ik vooral 

geleerd heb tijdens deze dagen is dat groot deel van onze leden een uiterst belabberd 

handschrift heeft, het ontcijferen van deze handschriften nam dan ook veel tijd in beslag. Mijn 

doel is om voor het komend jaar een digitaal inschrijfformulier te maken om zo hopelijk een 

zware last iets lichter te kunnen maken.  225 

 

Daarnaast ben ik van mening dat er op andere manier gecontroleerd moet worden welke leden 

al een sportpas bezitten. De leden van Never Less hebben tot 31 oktober de mogelijkheid zich 

uit te schrijven, daardoor is het moeilijk in te schatten voor hoeveel leden er een sportpas 

aangeschaft moet worden. Tevens zijn er veel leden geweest die niet of verkeerd hebben 230 

doorgegeven of ze al een sportpas bezitten.  

 

De MOL wordt gemiddeld door 70% (69,99%) van de leden geopend, of deze daadwerkelijk 

gelezen wordt door dit percentage is nog de vraag. Er is wel te zien dat dit percentage rond de 

grote activiteiten stijgt. Om spel- en typfouten te voorkomen wordt de MOL elke week door 235 

twee andere bestuursleden gecontroleerd.  

 

Dit jaar hebben we bij elke activiteit de leden de mogelijkheid gegeven om via een Google 

Formulier zich aan te melden voor de activiteit. Tot nu toe is het gebruik hiervan effectief 

gebleken. Leden kunnen via deze formulieren zich ook buiten de hockeyavonden aanmelden 240 

voor de activiteiten. En daarnaast worden de reacties met één klik opgeslagen in een 

spreadsheet, dit maakt het bijhouden van aanmeldingen aanzienlijk minder werk.  

 

Dank voor uw aandacht. 

 245 



 

Reactie: 

Dhr. Van Moorselaar beaamt dat het veel werk is om de inschrijvingen te verwerken, en is het 

ermee eens dat het anders moet. Hij zegt dat er wel een handtekening nodig is van leden om 

een inschrijfformulier te bekrachtigen. Hij vraagt of het een idee is om de bank te contacten 250 

over de mogelijkheden met online inschrijven en het bekrachtigen van formulieren met een 

soort online handtekening. Dhr. Van der Beek is lid van de tennisvereniging, zij hebben 400 

leden. Hij geeft de tip om bij de tennisvereniging te informeren hoe zij de inschrijvingen 

verwerken. Dhr. Frommé verteld dat de EFR het via een vinkje met de algemene voorwaarden 

wordt gedaan. In deze algemene voorwaarden is verwerkt dat de leden toestemming geven 255 

voor het afschrijven van geld voor het lidmaatschap. Dhr. Van Enkhuizen vindt het wellicht 

een idee om een iPad te kopen met het geld van Vrienden van Never Less of ander geld, omdat 

het dan makkelijker wordt om online in te schrijven tijdens bijvoorbeeld de open avonden of 

de Eurekaweek. 

 260 
Mej. Hendriks vraagt mej. Van Winkoop of ze tevreden is over het schrijven van de MOL en of 

ze tevreden is met de hoeveelheid werk die ze erin steekt. Het is namelijk zo dat de verhouding 

werk en hoeveel mensen het echt lezen niet heel goed is. Mej. Van Winkoop vindt het jammer 

dat de MOL door weinig leden wordt gelezen en beaamt dat de Facebook meer wordt gelezen. 

Wellicht kan dit anders, omdat er wel veel werk gaat zitten in de MOL maken. Ze vindt het 265 

verder geen vervelend werk om te doen.  

 
Dhr. Moers verteld dat andere verenigingen vaak een redactiecommissie hebben. Wat vind je 

van het idee om dit ook binnen Never Less in te voeren? Er is weleens mee ge-experimenteert, 

dat leden een stukje schrijven voor in de MOL. Wat vind je van dit idee? Mej. Van Winkoop 270 

vindt dit een goed idee, zo krijg je misschien wel meer aandacht voor de MOL.  

Dhr. Van der Beek vraagt of de taakverdeling van Secretaris-MOL en Pr & Activiteiten-
Facebook goed is? Mej. Van Winkoop antwoordt dat ze vaak de stukjes voor de MOL schrijft 
die dan vervolgens naar Facebook worden gekopieerd. Dus dat werkt prima. Het is logisch om 
de communicatie over de activiteiten bij degene te houden die over activiteiten gaat. Dhr. 275 
Moers vindt wel dat als er een redactiecommissie of iets dergelijks komt dat het gedaan moet 
worden door actieve leden. Maar met een test vorig jaar is dit door enkele personen wel als 
beledigend ervaren. Dhr. Van Moorselaar vindt het allemaal maar platvloerse voorstellen. Hij 
vindt dat er meer diepgang moet zijn. Dhr. Moers stelt voor om misschien een 
mediacommissie aan te wijzen. Hij doet een concreet voorstel; de komende twee jaar vormen 280 
een aantal leden een redactie/mediacommissie. Dit moeten betrokken leden zijn, die het 
recht krijgen om de voosboom in te zien en ze moeten er dan zelf ook op staan. Hij wil in ieder 
geval dat hierover nagedacht wordt. Hij wil dan dat deze commissie 1x per maand iets in de 
MOL en op Facebook mag zetten. Dhr. Moers en dhr. Van Enkhuizen maken het plan om vanaf 
nu elke maand een stukje voor de MOL aan te leveren, of het bestuur dit nou post of niet. Dhr. 285 
Moorselaar is voor. Het mag van dhr. Moers wel helemaal onderaan de MOL worden gezet.  
Dhr. Van der Beek wil duidelijkheid. Komt er nu een try-out? En is dan het bestuur degene die 

de stukjes gaat kiezen? Mej. Hendriks vindt het een mooi idee, maar de MOL wordt nu niet 

goed gelezen, waarom zou dit idee het leuker maken om te lezen? Dhr. Van Enkhuizen stelt 

voor om de MOL te houden zoals hij nu is, het hoort nou eenmaal bij de vereniging, maar er 290 



kan wel gekeken worden hoe we het aantrekkelijker kunnen maken om te lezen. Mej. 

Hendriks vraagt of het dan voortaan ook overgelaten wordt aan de commissie om de hele 

MOL te schrijven? Of blijft dat wel de taak van de secretaris? Dhr. Van Enkhuizen vindt dat 

leden de mogelijkheid moeten krijgen om stukjes in te sturen voor de MOL, en dan is het aan 

de secretaris om te kijken welk stukje leuk is en of het erin wordt gezet. Mej. Hendriks zegt 295 

dat de workload van de secretaris zo wel verhoogd wordt. Dhr. Van Moorselaar reageert 

hierop dat iets wat leuk is, niet veel moeite kost. Mej. Hendriks vraagt wat de secretaris voor 

dit idee voelt. Mej. Van Winkoop vindt het een leuk idee, maar ze is het er ook mee eens dat 

het extra veel tijd zal kosten. Als het ervoor zorgt dat de MOL beter wordt gelezen dan is de 

extra tijd het wel waard. 300 

Dhr. Tordoir heeft nog een ander idee; je kan mails sturen met een actieve agenda, waarbij je 

mensen automatisch uitnodigt om de agenda over te nemen in hun eigen online agenda. Dit 

is een actievere manier dan de agenda van nu. Dhr. Peters zegt dat er na de ALV naar gekeken 

zal worden of dit een mogelijkheid is. Dhr. Van der Beek stelt voor om alles wat in de MOL 

staat, ook op FB zetten. Dhr. Moers is het hiermee eens. Mej. Boon is het hier niet mee eens, 305 

omdat je op verschillende manieren zoveel mogelijk mensen wil bereiken.   

 

C. Penningmeester 
 
Mej. De Bode wil allereerst even terugkomen op de vraag over Wie Betaalt Wat. Dhr. Peters 310 

staat op het moment bovenaan met 23 euro. Dhr. Van Moorselaar vraagt wanneer de laatste 

keer was en wat er toen gegeten is. Mej. De Bode antwoordt dat dit noedels waren op 23 

januari. 

 

Ledenweekend 315 

Het ledenweekend was financieel gezien een groot succes (zie tabel hieronder). Er waren meer 

aanmeldingen dan we hadden verwacht. Dit leidde tot een hoge opbrengsten kant. Ook vielen 

de kosten lager uit dan we hadden verwacht. Vooral de boodschappen was een lagere 

kostenpost dan in eerste instantie was ingecalculeerd. Zoals in de tabel kan worden gezien is 

er een negatief resultaat behaald ter waarde van €114,67.  320 

 

Opbrengsten 

 

Kosten 

Leden Volledig                   101 x €50  
Leden Nacht                       3 x €25  

€5050,00 
€75,00 

Overnachtingskosten 
Boodschappen 

€2940,00 
€1108,22 

Leden Nacht + Activiteit   4 x €30    €120,00 Bus €310,00 

Activiteit                              1 x €10,00 
  
 

€10,00 Activiteit  
Feestartikelen 

€1000,00 
€11,45 

 

Subtotaal €5255,00 Subtotaal €5369,67 

  Resultaat -€114,67 
Totaal €5255,00 Totaal €5255,00 

 

 



 

Het Captainsetentje 325 

Mej. Boon heeft voor het captainsetentje een mooie deal kunnen sluiten bij de Stoep. Voor €15 

euro kreeg elke captain een driegangenmenu inclusief een drankje. Never Less heeft daarnaast 

een drankje voor elke teamcaptain betaald. In de tabel hieronder kan worden gezien dat Never 

Less in totaal €17,- heeft bijgelegd. 

 330 

Opbrengsten Kosten 

Bijdrage Captain                 13 x €15  €195,00 
 

Captainsetentje Oktober €212,00 

    

Subtotaal €195,00 Subtotaal €212,00 

  Resultaat -€17,00 
Totaal €195,00 Totaal €195,00 

 

Trainersetentje 

Het trainersetentje is dit jaar door Dhr. Van Baal georganiseerd. Ik heb van hem en van 

meerdere trainers gehoord dat dit goed was bevallen. Ze hebben veel ideeën uit kunnen 

wisselen om de trainingen naar een hoger niveau te kunnen tillen. Komt allen dus elke 335 

maandag naar de training. Hieronder ziet u dat Never Less elke trainer een drankje t.w.v. €2,50 

heeft gegeven. Er waren acht trainers aanwezig bij het trainersetentje. 

 

Opbrengsten Kosten 

Bijdrage Trainers  €152,80 
 

Trainersetentje €172,80 

    

Subtotaal €152,80 Subtotaal €172,80 

  Resultaat -€20,00 
Totaal €152,80 Totaal €152,00 

 

Het Gala 340 

Volgens ons was het gala een groot succes. Niet alleen hebben we lekker gegeten maar ook 

goed gefeest met onbeperkte drank. Het resultaat van het gala bedraagt een negatief 

resultaat van €1678,25. Als we dit bedrag delen door het aantal aanwezige leden heeft Never 

Less ongeveer €14 per lid bijgelegd.  

 345 

Opbrengsten Kosten 

Volledig Gala                    118 x €50  
Feest                                  5 x €32,50  

€5900,00 
€162,50 

Hal4 Diner en feest €7500,00 

  DJ-kosten  €150,00 
  Fotograaf €90,75 

Subtotaal €6062,50 Subtotaal €7740,75 
  Resultaat -€1678,25 
Totaal €6062,50 Totaal €7740,75 

 

 



 

Teamvormingsetentje 

Wat opvalt bij het teamvormingsetentje is dat de opbrengsten en kostenkant niet gelijk zijn. 350 

Dit komt door een onofficiële aanmelding van een lid die wij wel hebben doorgegeven aan 

Beurs, maar die we niet kunnen incasseren omdat we geen idee hebben wie dit is geweest.  

 

Contributie 

Het is nog niet gelukt om de contributie bij iedereen te innen. Er zijn vier leden die nog geen 355 

contributie hebben betaald. We hebben deze leden meerdere keren gemaild. We hebben ze 

daarnaast ook persoonlijk benaderd. Van deze vier zijn er twee bekend bij Never Less. We 

verwachten dat deze leden de contributie nog zullen overmaken. Eén lid weigert te betalen. Ze 

heeft dit seizoen één keer mee gehockeyd. Wij proberen haar alsnog de sportpas, die wij bij 

Erasmus Sport hebben aangeschaft, te laten betalen. Het andere lid heeft na onze e-mail met 360 

de vraag of ze de contributie over wilde maken i.v.m. een teruggestorte incasso besloten om 

te stoppen met Never Less. Dhr. Peters onderhoudt contact met dit lid over betaling van de 

contributie. Ze heeft aangegeven wel de teampolo te willen betalen. Hier gaan wij niet mee 

akkoord. 

 365 

Vrienden van Never Less 

Na de incasso hebben een aantal leden gemaild dat ze geen Vriend van Never Less meer wilden 

zijn en hebben ze het bedrag teruggestort. Vandaar dat het bedrag naar beneden is bijgesteld. 

 

Dotatie voorziening oninbaar 370 

Dit jaar staat de dotatie voorziening oninbaar aan de debet kant op €327,-. Op de credit kant 

staat dit bedrag op €109. Het verschil is gelijk aan twee sportpassen omdat we dit bedrag niet 

terug kunnen krijgen van Erasmus Sport. 

 

Teampolo’s 375 

De totale kosten voor de teampolo’s was €4228,95. Dhr. K. van Baal heeft voor 245 leden een 

teampolo besteld. Dit betekent dat de kosten voor één teampolo €17,26 bedraagt.  

 

Competitiekosten 

Zoals u kunt zien zijn de competitiekosten nog redelijk laag. Dit komt omdat de sportiviteitsprijs 380 

nog niet is geïnd. Ook is deze post iets omhoog gegaan zodat we tijdens de voorjaarscompetitie 

nog een mooie prijs kunnen weggeven. 

 
Reactie: 

Dhr. De Winter vraagt of er de volgende jaren beter bier op het ledenweekend aangeschaft 385 

zou kunnen worden, als we toch negatief uit komen. Mej. De Bode antwoordt dat dit de keuze 

zal zijn van het volgende bestuur. Dhr. Van Moorselaar vraagt wat er tijdens het 

teamcaptainsetentje is gegeten. Mej. De Bode was er zelf niet bij dus vraagt de rest van het 

bestuur om te antwoorden. Dhr. Peters antwoordt dat het voorgerecht tomatensoep of een 

kaasflapje was en als hoofdgerecht de Stoepburger of Kipsaté is gegeten. Als dessert was er 390 

chocolademousse. Dhr. Moers vindt 15 euro per persoon redelijk veel. Hij vindt dat de 



vereniging meer kan bijleggen aan het eten. De teamcaptains zetten zich vrijwillig extra in, 

daar verdienen ze wat voor terug. Dhr. Peters antwoordt dat het bestuur zal kijken of ze dat 

bij het volgende teamcaptainsetentje anders kunnen doen. 

 395 
Dhr. Van Moorselaar vraagt waarom er een aantal leden de contributie niet betalen. Dhr. 

Peters antwoordt dat ze de incasso’s terugstorten en verder niet antwoorden op mailtjes en 

telefoontjes. Dhr. Van Moorselaar constateert dat deze leden dit dus bewust doen. Dhr. Peters 

beaamt dit en legt uit dat dit onder andere door dubbele sportpassen komt. Dhr. Van 

Moorselaar vraagt hoe ervoor gezorgd gaat worden dat ze betalen. Dhr. Peters antwoordt dat 400 

een van de twee leden wel wil betalen maar ze baalt dat ze er niets voor terug krijgt. 

 

Dhr. Willemsen loopt binnen en een onbekende indringer loopt door de zaal. 

 
Dhr. Van Moorselaar is benieuwd of deze leden nog weleens zien. Zijn ze aanwezig tijdens de 405 

wedstrijden of andere activiteiten? Dhr. Peters weet dat deze leden tijdens de zaalcompetitie 

niet geweest zijn. Er zal worden opgelet of de leden tijdens de veldcompetitie weer zien en 

we gaan proberen of we contact met ze kunnen krijgen. Dhr. Frommé vraagt wanneer de 

zachte hand op houdt en er streng gehandeld gaat worden. Dhr. Peters antwoord dat we daar 

nu ongeveer aan toe zijn. Dhr. Tordoir zegt dat ze volgend jaar geen lid meer zullen zijn dan. 410 

Dhr. Peters antwoordt dat dit inderdaad een regelmaat is die achter de hand wordt gehouden 

als laatste optie. 

 
Dhr. Van der Beek zegt dat het geven van bedankjes aan trainers in strijd loopt met de afspraak 

om geen bedankjes te geven aan de commissies. Volgens de afspraak van de WALV kan dit 415 

eigenlijk niet. Dhr. Van Moorselaar vindt dat bedankjes voor captains en trainers iets anders 

is dan bedankjes voor de commissies. Dhr. Moers vindt dat iedereen die zijn hand uit steekt 

voor Never Less een presentje of iets anders verdient. Dit mag ook in grote maten zijn. Alle 

presentjes mogen ook verdrievoudigd worden. Dhr. Moers is altijd voor het bedanken van 

mensen die iets voor de vereniging doen. Dhr. Van der Beek stelt voor om alles op een hoop 420 

te gooien om zo oneerlijkheid te voorkomen. 

 
Dhr. Van Moorselaar vraagt waarom er 50 euro is begroot voor de Facebook promotie maar 

er maar 9 euro is gerealiseerd. Mej. Boon antwoordt dat er tijdens de eurekaweek en voor de 

open avonden gepromoot is om potentiële leden aan te spreken. Dit werkte goed en dit zullen 425 

we weer doen in aanloop tot de Eurekaweek en open avonden. Het bereik is het grootse 

tijdens deze tijd. 

Dhr. Van Enkhuizen vindt het vriendentoernooi een goede mogelijkheid om niet-leden aan te 

spreken en stelt voor om dit evenement ook te promoten. Mej. Boon zegt dat het 

vriendentoernooi door de Acsie wordt georganiseerd en zij daar dus over gaan. Mej. Visch 430 

haakt hierop in en geeft aan dat de ze de mogelijkheid zullen onderzoeken om externe teams 

van niet-leden mee te laten doen aan het vriendentoernooi. Mej. De Bode zegt dat als er een 

manier gevonden kan worden om het inschrijfgeld hiervoor legaal te kunnen incasseren het 

zeker een mogelijkheid is. 

 435 



De vergadering wordt om 21:54 uur geschorst en om 22:07 heropend.  

D. Commissaris PR & Activiteiten 
 
Waarde aanwezigen, 

 440 

Met veel plezier heb ik de afgelopen maanden enkele mooie activiteiten van Never Less mogen 

organiseren. Ik zal in dit verslag kort de georganiseerde activiteiten doornemen. Achteraf kunt 

u vragen stellen. 

 

Ten eerste de maandelijkse borrels. Afgelopen jaar is er via Mej. Hendriks een samenwerking 445 

gestart met de Stoep als nieuwe vaste borrellocatie van Never Less. Over deze nieuwe 

samenwerking zijn wij tot nu toe erg tevreden. Er is een goede band opgebouwd met de 

eigenaar van de Stoep, waarbij er een sponsorbedrag van €100 vanuit de Stoep aan Never Less 

is gegeven. Daarnaast vinden wij het een erg gezellige locatie voor de maandelijkse borrel. 

 450 

Het ledenweekend in Loon op Zand op 11/12/13 november was de eerste grote activiteit van 

het jaar. Er was een recordaantal leden dat tijdens het weekend aanwezig is geweest: 109 

mensen. Het bier was voor dit weekend groots ingeslagen, en de leden hebben ons niet 

teleurgesteld. Na de eerste feestavond waren er al bijna 50 kratten bier doorheen gegaan. U 

kunt zich voorstellen dat de een zich beter voelde dan de ander, maar op zaterdag is iedereen 455 

gezellig meegegaan naar de buitenactiviteit met survival-groepsspellen. Na deze geslaagde 

dag buiten, en een gezellige activiteit van de Acsie en de cantus, werd ook de tweede dag van 

het ledenweekend in stijl afgesloten met een mooi feest met het thema ‘Loon op Strand’.  

 

Sinterklaas kwam ook dit jaar langs bij Never Less tijdens de finaleavond van de 460 

najaarscompetitie op 21 november. We zijn sinterklaas erg dankbaar voor de mooie gedichten 

over de teams en de bestuursleden.  

 

Op 27 januari 2017 vond het jaarlijkse Never Less gala plaats. Dit jaar was ervoor gekozen het 

diner en het feest op één locatie te laten plaatsvinden, te weten Hal4 aan de Maas in de Esch. 465 

Het vinden van een geschikte locatie kostte enige moeite en tijdsinvestering, maar het is het 

zeker waard geweest. We kijken met veel plezier terug op een geslaagd 3-gangen diner en een 

mooi feest met onbeperkte drankjes tijdens deze hele avond. Over de opkomst van 120 leden 

en introducées zijn wij erg tevreden. 

 470 

Aan het begin van het jaar is er met Decathlon een samenwerking gestart. Dit is een proefjaar, 

waarin leden van Never Less een korting krijgen bij Decathlon (10%) en Decathlon per lid dat 

een klantenpas bij hen aanmaakt, €5 tegoed opzij zet voor onze vereniging. Hiermee kunnen 

we aan het einde van het jaar materialen aanschaffen. We zijn blij met deze trial, en kijken uit 

naar de resultaten. 475 

 

Het afgelopen jaar heb ik erop gelet om de openbare Facebookpagina van Never Less minimaal 

1x per maand te updaten en de Engelse teksten op de groeps-Facebook goed overeen te laten 

komen met het Nederlandse origineel. We zijn daarnaast tijdens de Eurekaweek gestart met 



het promoten van een bericht via Facebook, en ben ik gaan experimenteren met verschillende 480 

soorten content. Hierdoor was in augustus en september een duidelijke piek te zien in het 

bereik van de Facebookpagina, met berichten die organisch tot ruim 800 mensen per keer 

bereikten. Het aantal likes van de pagina is ook gestegen: van 359 op 1 augustus 2016, naar 

446 op 1 maart 2017. Dit is een logische stijging, die waarschijnlijk vooral voortkomt uit de 

nieuwe leden van Never Less. Het komende half jaar zullen we sterk overwegen om voor de 485 

Eurekaweek weer een of enkele posts te sponsoren, zodat veel potentiele nieuwe leden worden 

bereikt met onze berichten.   

 

Het komende half jaar zal ik mij naast de activiteiten die nog zullen komen, blijven richten op 

de communicatie via Facebook naar de leden en naar andere geïnteresseerden. Zeker met het 490 

oog op de aankomende Eurekaweek is het belangrijk om de openbare pagina goed te 

onderhouden met relevante updates. Daarnaast zal er via de besloten pagina meer aandacht 

worden besteed aan de opties om komend jaar een actieve functie binnen de vereniging aan 

te nemen. We hopen hiermee een groter aantal leden aan te spreken en te laten overwegen 

om een bestuurs- of andere actieve functie binnen Never Less aan te nemen. Naast deze taken 495 

zal ik ervoor zorgen dat er een duidelijk draaiboek is voor mijn opvolger.  

 

Bedankt voor uw aandacht. 

 
Reactie:  500 

Mej. Visch vertelt dat ze laatst bij Decathlon was en daar met veel plezier gebruik heeft 

gemaakt van de 10 procent korting. Ze moest wel aandringen om een klantenpas aan te 

maken om de 10 procent korting te krijgen. Mej. Visch moedigt mej. Boon aan om hier nog 

een keer met Decathlon over in overleg te gaan. Mej. Boon heeft dit zelf niet meegemaakt 

maar ze gaat nog evalueren met Decathlon, dus dan zal ze dat ter sprake brengen. Dhr. 505 

Leenders vertelt dat zijn teamleden uit Krala Cartel niet naar de activiteiten komen. Hij merkt 

op dat er vooral oudere leden aanwezig zijn en de nieuwe leden niet echt vertegenwoordigd 

worden. Dhr. Leenders vraagt of het bestuur nieuwe leden genoeg aangemoedigd hebben om 

naar de activiteiten te komen. Mej. Boon is er zelf positief over, Krala Cartel is helaas een 

beetje de rotte appel. Het bestuur vindt dat de nieuwe leden positief aanwezig zijn. Dhr. Van 510 

Moorselaar vraagt welke soort appel mej. Boon’s favoriet is. Mej. Boon antwoord de Elstar; 

deze is licht zuur en zoet. 

 
Dhr. Winter heeft een opmerking over het gala. Er werden veel leden uit het gala gezet 

doordat er onbeperkt drank werd geschonken. Mej. Boon geeft toe dat er een aantal 515 

incidenten zijn geweest. Dit is de verantwoordelijkheid van het lid zelf, deze incidenten zijn 

niet helemaal te voorkomen door geen onbeperkt drank te schenken. De locatie was ook 

redelijk streng en het is hard gegaan omdat veel leden al vroeg op de avond al hard aan het 

drinken zijn gegaan. Dhr. Van der Beek wil iets positiefs over het gala zeggen; hij vond het een 

leuk gala en was zeer tevreden. Hij zegt dat vooral jonge leden onbeperkt drank als een 520 

mogelijkheid zien om ver te gaan. 

Dhr. Van Moorselaar vraagt of mej. Boon ook betrokken is geweest bij het verhuren van het 

sinterklaaspak. Mej. Boon zegt dat dit vooral door het bestuur samen geregeld wordt, maar 



ze heeft er zelf ook één keer aan bijgedragen om 20 euro binnen te halen. Dhr. Van der Doelen 

heeft een raadsel; Wat moet je niet zeggen tegen iemand met en bril? Veel sterkte wensen. 525 

 
E. Commissaris Technische Zaken 

 
Competities en trainingen 
 530 

Veldcompetitie 

Dit jaar is er voor het eerst met 12 teams gespeeld. Een vierde veld gebruiken bij Leonidas, wat 

vorig jaar al een optie was, is realiteit geworden. 

 

Een competitie draaiende houden met 12 teams is in het begin een uitdaging gebleken. Zo 535 

vergt het de nodige samenwerking tussen bestuursleden om wedstrijdstanden te verzamelen 

en fluitjes te herverdelen over de scheidsrechters om het wedstrijdschema niet uit te laten 

lopen. 

 

De trainingen zijn dit jaar van 19:30 uur tot 20:15 uur. De trainingen stoppen een kwartier 540 

eerder dan vorig jaar, doordat het wedstrijdschema om 20:30 uur van start gaat. 

 

Hoewel er dus veel teams zijn dit jaar, verliep de najaarscompetitie goed. Deze lijn willen we 

doortrekken in de voorjaarscompetitie. 

 545 

Zaalcompetitie 

Dit jaar was er net als in een aantal andere jaren van Never Less besloten om de zaalcompetitie 

te verdelen in twee divisies. Doordat er een structureel tekort is aan zaalcapaciteit, wilden we 

op deze manier ervoor zorgen dat er op een avond voldoende gehockeyd kon worden door 

teams.  550 

 

Hoewel dinsdagavond geen ideale avond blijkt voor Never Less’ers, is de opkomst over het 

algemeen redelijk goed te noemen. De laatste twee avonden van Divisie A was er een team 

niet op komen dagen, maar door de flexibele houding van andere teams is dit op de avond zelf 

goed opgelost. 555 

 

De zaalcompetitie is wederom afgesloten met een kleine prijsuitreiking. 

 

Zaaltraining 

Vorig jaar is er voor het eerst gestart met zaaltrainingen. Ook dit jaar werden er voor 560 

zaaltrainingen gezorgd op donderdag van 17:00 uur. De opkomst was over het algemeen 

redelijk, zo’n 15 mensen kwamen er gemiddeld. Toch was er een aantal donderdagen waarbij 

slechts 2 mensen kwamen. De reden hiervoor was niet altijd duidelijk.  

Er is dit jaar gestart met thema’s voor trainingen. Dit is goed bevallen en dat willen we 

doorzetten in de voorjaarscompetitie. 565 

 



De BAC heeft in hun enquête gekeken naar andere mogelijkheden en uitbreidingen om in de 

winter meer te kunnen hockeyen en elkaar vaker te kunnen zien. Graag verwijs ik naar hun 

verslag dat zij straks zullen voorleggen om de mogelijkheden omtrent de zaaltraining te 

bespreken.  570 

 

Overig 

Het sportiviteitsklassement heeft dit jaar een verandering ondergaan. Dit jaar wordt per team 

een sportiviteit met een score van 1 tot 5 toegekend in plaats van 1 tot 10. Hiermee wordt de 

toekenning van een score iets minder subjectief. Dit heeft goed uitgepakt, maar de kans 575 

bestaat sneller dat er een gelijke score als eindstand komt. Vooralsnog wordt het systeem 

opnieuw in de voorjaarscompetitie gebruikt. 

Wat betreft de sportiviteitsscores zijn er weinig dingen die opvallen (zie Tabel 1). Het enige wat 

in het oog springt, is de lage sportiviteitsscore van Backstickboys. 

 580 

Tabel 1: sportiviteitsscores 

Team Gemiddelde score Gemiddeld gegeven 

Hockeygoden 3,64 3,71 

D’erop of d’eronder 3,64 3,68 

Backstickboys 3,00 3,82 

Agents of F.I.E.L.D. 3,73 3,63 

50(+) Tinten Grijs 3,68 3,59 

Staatsbosbeheer 3,95 3,72 

Victorious Secret 3,91 3,69 

De Strippers 3,82 3,71 

Disneywakwou 3,82 3,59 

Pradapony’s 3,73 3,84 

Sho(o)t 3,59 3,77 

Krala Cártel 3,77 3,81 

 

Materiaal 

 

Sticks 585 

Dhr. De Winter heeft de sticks vorig jaar goed opgeknapt. Daar waar nodig worden sticks af 

en toe wat opgelapt, maar er in de loop der tijd zullen er sticks vervangen moeten worden. 

 

Ballen 

Tabel 2: ballenstand 590 

Datum Aantal ballen 

26-09-2016 244 

24-10-2016 246 

21-11-2016 239 

06-03-2016 239 

 

In de bovenstaande tabel kan worden afgelezen hoeveel ballen Never Less heeft. 



Fluitjes 

Er zijn in het begin van het seizoen 6 fluitjes bij gekocht. Dit bleek hard nodig, zeker doordat er 

nu op 4 velden tegelijk gespeeld wordt. In de zaal is er onder andere gebruik gemaakt van het 595 

handfluitje. 

 

Website 

De beheerder van de website is Luc de Jager. Dhr. De Jager heeft intussen een baan bij Google 

in Dublin, maar wil met alle plezier blijven helpen met de website. Ook in de komende jaren 600 

kan hij dit blijven doen. 

 

Enkele statistieken: 

 

 605 
 

 

 

 
Reactie: 610 
Het team Krala Cartel was een aantal keer afwezig tijdens de zaalcompetitie. Dhr. De Winter 
heeft een vraag; stel dat Krala Cartel niet op komt dagen tijdens de veldcompetitie is er dan 
een plan B? Dhr. K van baal antwoord dat we ervan uit gaan dat dit niet het geval is, maar als 
blijkt tijdens de veldcompetitie dat ze niet komen opdagen wordt dat natuurlijk opgelost. 



Eventueel kunnen we het gehele team afschaffen of anders nieuwe leden in het team 615 
plaatsen. 
 
Dhr. Donkers komt de zaal binnen. 

 
Dhr. Van Moorselaar vindt de structuur van de tabel opmerkelijk. De tabel gaat van september 620 

naar oktober naar maart. Dhr. K. van Baal antwoordt dat we zijn nog bezig zijn met het 

bespreken van de sportiviteit. Dhr. Moers vindt het opvallend dat de Backstickboys zo’n lage 

sportiviteit hebben. De sportiviteit van de Backstickboys is bijna 0,5 lager dan de andere 

teams. Dhr. Moers vraagt of het team hierop is aangesproken. Dhr. K. van Baal antwoord dat 

de teamcaptain na de eerste wedstrijden is aangesproken op de sportiviteit van het team. 625 

Dhr. van Beek is benieuwd of er uit de gemiddelde gegevens iets geconcludeerd kan worden. 

Dhr. K. van Baal antwoord dat dit niet kan omdat er geen grote verschillen in de cijfers zijn. 

Dhr. K. van Baal wil inhaken op de vraag van dhr. Van Moorselaar. De laatste gegevens van 

maart zijn van het nieuwe jaar. Dhr. Van Moorselaar constateert dat de laatste gegevens dus 

al gemeten zijn voordat de veldcompetitie begon. Dhr. K. van Baal bevestigd dit, de gegevens 630 

zijn hetzelfde als de laatste keer dat ze geteld zijn. 

Dhr. Van der Beek wil wat zeggen over de laatste tabel. Weten we waarom die pieken op die 

momenten zijn? Dhr. K. van Baal verteld dat het niet te verklaren is waar de pieken vandaan 

komen. Dhr. Van der Doelen heeft weer een raadsel; Wat staat er op een graf van een non? 

ongebruikt retour. 635 

 

Dhr. Van Moorselaar vertelt dat het traditie is op de ALV voor de Commissaris Technische 

Zaken om veel bier drinken. Hij ziet nu vooral volle flesjes op tafel staan. Dhr. K. van Baal gaat 

zijn best doen meer lege flesjes op tafel te hebben staan. Dhr. De Winter vraagt hoe staat het 

met graveren van de beker. Is er al een nieuw iemand voor gevonden? Dhr. Peters antwoordt 640 

dat de beker nog niet gegrafeerd is en er ook nog niet iemand is gevonden waar dit gedaan 

kan worden. 

 

9 Verslag Activiteitencommissie tot dusver 
Dhr. Peters roept de leden van de Activiteitencommissie naar voren. 645 

 

Mej. Visch gaat het verslag voorlezen. Eerst wil ze even laten weten dat ze ervoor gepleit heeft 

om de ALV kort te houden, maar dat gaat niet zo voorspoedig. Ze biedt hiervoor haar excuses 

aan. 

 650 
Geacht bestuur, geachte commissieleden, geachte leden van Never Less, 

 

In de komende alinea’s zal ik bespreken hoe wij het eerste half jaar hebben ervaren en 

vooruitblikken op komend half jaar.  

 655 

Aan het begin van het jaar hebben we ervoor gekozen om zichtbaar te zijn voor alle leden, 

zodat het duidelijk zou zijn voor zowel bestaande leden als nieuwe leden dat er naast het 



bestuur dit jaar weer een activiteitencommissie is. Deze zichtbaarheid draagt zich vooral uit in 

onze groene vesten en in regelmatige berichtgeving op Facebook en in de MOL.  

 660 

Het begin van het jaar zijn we actief van start gegaan door op elke open avond een activiteit 

te organiseren. Dit hebben we ook al besproken op de WALV, dus ik denk dat we deze 

activiteiten kunnen overslaan.   

 

Na de open avonden zijn we gestart met de schaft. Voor dit jaar hebben we vastgesteld dat 665 

tijdens het veldseizoen de Schaft 1x per maand te laten plaatsvinden. De eerste Schaft was met 

meer dan 100 aanmeldingen een droom. Meer realistisch werden de Schaften tijdens de rest 

van het veldseizoen, waar gemiddeld 60 personen aanwezig waren per schaft. Voor ons 

voldoende om de Schaft door te zetten tijdens de Voorjaarscompetitie. Een lastig punt hierin 

is het contact met de Horecaonderneming van Leonidas. Vaak moet lang gewacht worden voor 670 

we een antwoord krijgen en de gegeven informatie blijkt niet altijd juist te zijn.  

In de zaal hebben we ervoor gekozen twee keer een schaft te organiseren. Zo had elke divisie 

de mogelijkheid een keer met korting te komen eten in het Sportcafé. Helaas was hier het 

animo een stuk minder, maar daardoor niet minder gezellig. Vermoedelijk ligt deze lage 

opkomst aan het feit dat veel teams over het algemeen in de zaal minder aanwezig waren.  675 

 

Tijdens het ledenweekend in november hebben we ons steentje bijgedragen in de vorm van 

een extra activiteit op de zaterdag en een biercantus op zaterdagavond. Ondanks dat de 

speluitleg wat stroef ging door al toegeslagen vermoeidheid was het fijn dat er op zaterdag 

wat extra opvulling was na de activiteit van het bestuur.  680 

 

Dit jaar willen wij graag drie feesten organiseren. Twee hiervan zijn inmiddels geweest. Het 

eerste feest met ruim 120 aanmeldingen in BarTender werd onder de meeste leden ervaren als 

een succes. Zelf waren wij wat teleurgesteld over de vroege sluitingstijd, anders dan vooraf 

overeengekomen. Gelukkig werd dit sportief opgevat en was er sprake van een afterparty in 685 

de Vrienden Live. Om deze teleurstelling een tweede keer te voorkomen hebben we het tweede 

feest gehouden in de Vrienden Live. De opkomst was hier een stuk minder. Deze lagere 

opkomst is te verklaren door tentamens van enkele faculteiten, een openfeest van Laurentius 

en een groot aantal carnavalsvierders die hun krachten wilden sparen. We moeten onder ogen 

zien dat de jaarplanning na de kerstvakantie vrij vol is. Als men in de toekomst drie feesten wil 690 

organiseren, is het aan te raden er twee te plannen voor de kerstvakantie en slechts één na de 

kerstvakantie. Voordat we het derde feest plannen, zullen we de jaarplanning nogmaals goed 

nakijken.  

 

Omdat Never Less on Ice vorig jaar een succes was, hebben we besloten dit door te zetten. We 695 

hebben ervoor gekozen dit evenement relatief goedkoop te maken. Dit was mogelijk door het 

succes van het eerste feest. We hadden meer opkomst verwacht door de relatief lage prijs. 

Mogelijk waren leden verhinderd doordat dit evenement vlak na de kerstvakantie plaatsvond.  

 

Naast losse activiteiten hebben we ook tijdens de WALV aangekondigd enkele borrels te willen 700 

opleuken. De karaokeborrel in december hebben we als positief ervaren, ondanks dat het 



enkele biertjes duurde voordat er uit volle borst werd gezongen. De eerste borrel van 2017 

werd opgeleukt met een drankje. Voor de borrel in mei staat er nog een Rad van Fortuin op de 

planning.  

 705 

Momenteel zijn we druk bezig om het Vriendentoernooi van 29 april te plannen. Het huren van 

de velden is geregeld. Helaas lopen we momenteel wat vast door het eerder genoemde 

probleem van de stroeve communicatie met de horecaonderneming van Leonidas. We hopen 

snel een reactie te krijgen, zodat we kunnen beginnen met de inschrijvingen.  

 710 

Als laatste wil ik aanstippen dat er aan het eind van het jaar, wellicht na de 

voorjaarscompetitie nog een activiteit als jaarafsluiting zal worden gepland. Momenteel is er 

een idee om iets met water te doen, men kan daarbij mogelijk denken aan zeilen. In de nabije 

toekomst zullen we hiermee aan de slag gaan en zal snel duidelijk worden wat hoe deze laatste 

activiteit precies vorm zal krijgen.  715 

 

Verder vinden wij de mening van de leden belangrijk. Het gaat er echter om dat de activiteiten 

door de leden als een toevoeging van het lidmaatschap worden ervaren. Daarom wil ik 

nogmaals benadrukken dat we open staan voor tips, trucs, ideeën, etc. Met het oog op de 

toekomst willen we aan het eind van het jaar een enquête houden over de hoe de activiteiten 720 

dit jaar zijn ervaren. Zo willen zorg dragen voor een goede overdacht naar de volgende 

activiteitencommissie. 

 

Bedankt voor uw aandacht.  

 725 

Reactie: 

Dhr. Van der Beek vraagt aan Mej. Visch waar het misloopt met het contact met Freek. Mej. 

Visch antwoord dat Freek niet reageert. Dhr. Van der Beek is benieuwd hoe lang dit al duurt. 

Mej. Visch vertelt dat het contact met Freek al slecht is sinds de aankondiging van het 

vriendentoernooi, dat is dus 3 weken. Dhr. Van der Beek vindt dit jammer, want het 730 

vriendentoernooi vindt hij een van de leukste activiteiten. Mej. Visch zegt dat ze ook 

aanmelding voor twee teams verwacht van dhr. Van der Beek. Dhr. Van der Beek gaat 

proberen dit waar te maken.   

Dhr. Moers heeft een voorstel; is het een idee om ook activiteiten met andere sportvereniging 

te organiseren? Mej. Visch vindt dit een goed idee en zal het meenemen voor de toekomst. 735 

Dhr. Van Moorselaar wil zijn complimenten geven aan de activiteitencommissie. Vorig jaar 

ging het niet zo goed, maar dit jaar gaat het veel beter. Dhr. Donkers vraagt hoe zit het met 

het budget van de Activiteitencommissie? Mej. Visch geeft hiervoor het woord aan Dhr. 

Tordoir. 

 740 
Dhr. Tordoir begint met de begroting. Er is al veel over de begroting gezegd. Als er geld 

overblijft gaan wij kijken welke activiteiten we nog kunnen organiseren. Dhr. Van Enkhuizen: 

aangepast rechterkant optellen dan komt er 2700 uit. Dat is een voordeel maar er moet nog 

even naar gekeken worden. Dhr. Tordoir gaat ernaar kijken. Dhr. De Winter zegt dat er vorig 

jaar een overschot was en op het moment is er ook nog geld over. Hij vraagt zich af of de 745 



Activiteitencommissie dan niet te veel geld krijgt. Dhr. Tordoir antwoordt dat er nog een 

aantal activiteiten niet gerealiseerd zijn. Er lijkt dus geld over te zijn, maar dit wordt nog 

uitgegeven. Dhr. De Winter zegt dat we nu veel slippers hebben en wil dat deze keer liever 

voorkomen. Mej. Hendriks merkt op dat er vorig jaar geen soepele communicatie was tussen 

het bestuur en de Activiteitencommissie. Ze vraagt hoe de Acsie de communicatie met het 750 

bestuur ervaart. Mej. Visch vindt dat de communicatie met het bestuur goed gaat. Haar advies 

is om de Acsie en het bestuur volgend jaar op dezelfde manier met elkaar te laten 

samenwerken. Dhr. Van der Beek is benieuwd wat ze vinden van het aantal leden in de Acsie. 

Hij vraagt of er met meer leden misschien meer een groepsgevoel is. Of is de hoeveelheid 

werk te weinig voor meer leden? Mej. Visch vindt dat er een goede hoeveelheid werk is voor 755 

het aantal leden in de Acsie. Het werkt nu goed. Dhr. Moers merkt op dat er dit jaar leden in 

de Acsie zitten die al langer lid zijn. Zou het fijn zijn om een wat nieuwer lid in de commissie 

te hebben? Mej. Visch antwoordt dat het voor- en nadelen heeft. Als je al langer lid bent heb 

je veel kennis van de vereniging, maar een nieuw lid heeft misschien wat frissere ideeën. Dhr. 

Moers vraagt wie de nieuwe Acsie gaat kiezen. Mej. Visch antwoordt dat de Acsie het idee 760 

heeft om zelf hun opvolgers te kiezen omdat de Acsie veel eigen verantwoordelijkheid heeft 

en minder samen doet met het bestuur. 

 

De vergadering wordt geschorst om 22:47 uur en heropend om 23:08 uur. 

 765 

10 Verslag Beleids Advies Commissie tot dusver 
Dhr. Peters vraagt de leden van de BAC naar voren.  

 
Dhr. De Winter draagt het verslag voor. 
 770 
Beste ALV, beste leden van het bestuur, 
 
We gaan het zo hebben over het voorstel voor de ledenstop en het initiatief ‘Hockey in de 
winter’, maar eerst enkele algemene teksten.  
 775 
Aangezien de vorige BAC in zijn geheel stopte, staan wij hier met zijn vieren als volledig nieuwe 
commissie. Voor een commissie die vooral kijkt naar de lange termijn is dit niet natuurlijk niet 
het meest geschikte, maar door een goede overdracht, onze ervaring binnen de vereniging en 
de ervaring die wij met voorgaande BAC’s hadden, heeft dit geen grote problemen opgeleverd. 
Ook het feit dat wij elkaar al goed kenden was positief voor onze discussies. 780 
 
Wij hebben er als BAC voor gekozen nog toekomstgerichter te werk te gaan. Het verleden of 
een beoordeling achteraf, komt nauwelijks meer aan de orde. De adviezen proberen we vooraf 
te brengen of eventueel te bewaren voor een volgend bestuur.  
 785 
Maar we willen niet op de zaken vooruit lopen, dit bestuur zit er nog. We zijn tevreden over 
het functioneren van de verschillende bestuursleden. Iedereen voert zijn of haar taken goed 
uit. Het contact met het bestuur kan soms tot felle discussies leiden, maar tijdens de 
vergaderingen is er ook genoeg ruimte voor een lach en deze worden naar onze mening altijd 
positief afgesloten. Om toch nog een verbeterpunt mee te geven, zou ik willen zeggen dat het 790 



bestuur nog meer als groep zou kunnen opereren; ze als groep meer aan hun uitstraling naar 
de leden kunnen doen. Maar we zien ook dat ze vanavond aan de uitstraling als groep al goed 
hebben gewerkt. Hulde!  
 
Naast de twee zaken die zo aan de orde komen, zijn er nog andere algemene zaken waar wij 795 
ons mee bezig hebben gehouden of gaan houden. Vorig jaar is er door onze voorgangers een 
mooie visie van Never Less geschreven. Een punt uit deze visie dat we dit jaar al uitgewerkt 
hebben is bijvoorbeeld de ledenstop, omdat we nu echt aan onze maximale bezetting zitten. 
De visie zullen we zelf bijhouden en weer doorgeven naar volgend jaar met enkele belangrijke 
punten waar volgend jaar aan gewerkt kan worden. In het resterende deel van dit jaar willen 800 
we vooral het contact met de teamcaptains aangaan. Daarnaast zijn we met de Kascommissie 
in overleg over een plan van aanpak voor als er een groot overschot is op de begroting. Dat er 
beter overlegd moet worden, staat buiten kijf. 
 
We hopen de laatste paar maanden van het jaar mooi af te sluiten en we willen het bestuur 805 
bedanken voor het jaar tot nu toe. Ga vooral zo door! 
 
Reactie: 

Dhr. Van Enkhuizen vervangt Dhr. Van Moorselaar en vraagt hoe de BAC tegenover Never Less 

2020 staat. Er wordt geantwoord dat dat nog besproken gaat worden. Dhr. Van Enkhuizen 810 

vraagt wat de BAC het afgelopen jaar precies gedaan heeft. Dit wordt zo nog in het verslag 

van Dhr. Van der Beek verteld. Mej. De Jonge vraagt hoe het gaat met de relatie tussen mej. 

Hendriks en dhr. Peters in de BAC en het bestuur? Dhr. De Winter antwoordt dat hij blij is met 

de spion die alles in de gaten houdt. Mej. Van den Berg voegt hieraan toe dat mej. Hendriks 

fel achter het bestuur aan gaat wanneer dat nodig is. 815 

 

A. Bespreking Enquête 
Dhr. Van der Beek draagt zijn verslag voor. Hij begint voor de logica niet bovenaan maar in het 

midden. 

 820 

Maandag-activiteiten tijdens de zaalcompetitie: 

Uit de dit jaar gehouden enquête is gebleken dat er vraag is om meer activiteiten tijdens de 

zaalcompetitie. De afgelopen twee jaar is op de donderdagmiddag hockey-training 

georganiseerd. Dit heeft echter zeer wisselend succes gehad. Het merendeel van de leden geeft 

aan niet te kunnen op het beschikbare tijdstip. Het is helaas niet mogelijk om op een ander 825 

acceptabel tijdstip een zaal tot onze beschikking te krijgen. Wel is er een mogelijkheid om op 

de maandagavond een of twee velden te huren op H.C. Leonidas, hiervoor wil Erasmus Sport 

betalen. Dit biedt de mogelijkheid om verschillende hockeyactiviteiten buiten te organiseren 

tijdens de zaalcompetitie zoals: trainingen, wedstrijdjes, etc. Mocht dit plan doorgang vinden 

zal de zaaltraining op donderdag worden afgelast. Dit om ervoor te zorgen dat de maximale 830 

aandacht uitgaat naar de nieuwe activiteit op maandag én om het bestuur te ontzien zodat 

het mogelijk blijft de functies parttime te blijven uitvoeren. De twee activiteiten kunnen niet 

samen georganiseerd worden. Het is wellicht een goed idee om de zaaltraining in december te 

behouden om mensen meer te laten wennen aan de zaal. In deze maand is de opkomst nog 

erg goed. In januari en februari vervalt de zaaltraining dan voor enkele maandagavonden. 835 



 

Voorstel: Op meerdere maandagavonden, ongeveer om de week, zal er een veld-activiteit 

worden georganiseerd tijdens de zaalcompetitie. Dit mag nader ingevuld worden door het 

bestuur. 

 840 

Stem voor = ik ben voor een nieuwe (veld)activiteit op enkele maandagavonden tijdens de 

zaalcompetitie. Dit betekent dat de zaaltraining op donderdagmiddag géén doorgang zal 

vinden of alleen in december (volgende stemronde). 

 

Stem tegen = Ik ben tegen een nieuwe (veld)activiteit) op enkele maandagavonden tijdens de 845 

zaalcompetitie. De zaaltraining op donderdagmiddag blijft. Er verandert niets. 

 

Dhr. Van der Beek laat weten dat hij contact heeft gehad met Erasmus Sport. Ze gaan drie 

zalen erbij bouwen, maar op het moment is er capaciteit te kort en dat zal waarschijnlijk ook 

zo blijven na de bijbouw. Wel mogen we van Erasmus Sport altijd op zoek gaan naar extra 850 

zaalruimte. 

Dhr. Tordoir heeft een aanvullende vraag; stel het plan gaat door, wie organiseert dit dan? 

Mej. Van den berg antwoordt dat de trainingen in andere vorm door bestuur worden 

georganiseerd.  Dhr. Willemsen vindt het een leuk voorstel om buiten activiteiten te doen. Hij 

vraagt of we dan ook buiten competitie kunnen houden? Dan wel een keer in de twee weken 855 

en warm aangekleed. Dhr. Van der Beek antwoordt dat dit altijd een mogelijkheid is waar we 

naar kunnen kijken. Mej. Hendriks vertelt dat er nog niet is vastgelegd wat er precies 

georganiseerd gaat worden. Dat wil de BAC ook een beetje aan het bestuur overlaten. Het zal 

ook een testperiode zijn om te kijken wat voor activiteiten er georganiseerd kunnen worden 

en of het effectief werkt. Dhr. Willemsen vindt het goed om te zien dat er naar mogelijkheden 860 

gekeken is. 

 

Dhr. De Winter stelt voor om het te splitsen in twee delen. Eén deel in de zaal en het andere 

deel buiten. Dhr. Willemsen vindt dit een goed idee, dan kan er daarna besloten worden wat 

het beste werkt. Mej. Visch is benieuw door hoeveel leden de enquête is ingevuld. De enquête 865 

is door 70 leden ingevuld. Mej. Visch zegt dat het nog een keer gepolst zou kunnen worden 

via de teamcaptains. Dhr. De Winter antwoordt dat dit inderdaad kan. Dhr. Donkers zegt dat 

er een verschil tussen actieve en nieuwe leden is. Mej. Hendriks antwoordt hierop dat veel 

verschillende leden de enquête hebben ingevuld. En 70 leden is een relatief groot aantal. Mej. 

De Jonge vindt het zelf verschrikkelijk om buiten te hockeyen, maar ze komt ook niet op 870 

donderdag trainen. Ze wil dit advies doorgeven aan het volgende bestuur om te kijken of ze 

het uit kunnen testen. Ze zullen moeten uitvinden wat wel en niet werkt door het te testen. 

Dhr. Donkers vindt het leuk om in de zaal te spelen, maar zoals het op het moment geregeld 

is kan je weinig hockeyen. Hij vraagt of de maandags activiteiten elke week zouden zijn. Dhr. 

De Winter antwoordt dat er uit de enquête is gekomen dat leden om de week prefereren. 875 

Dhr. Donkers constateert dat dat betekent dat je om de week buiten en binnen sport. Zo 

hebben de leden dus elke week iets met Never Less. Mej. Hendriks reageert dat om het 

contact binnen Never Less constant te houden de zaalcompetitie gehouden wordt en elke 

week een buitenactiviteit georganiseerd wordt. Dhr. Willemsen zegt dat Erasmus Sport ervoor 



wil betalen, dus dan is het een risicoloze test. Mej. Hendriks is het hier mee eens. Dhr. Tordoir 880 

stelt voor om de veld en zaal los te koppelen. Er worden dan nieuwe teams gevormd tijdens 

de zaalcompetitie. Deze optie is zeker bekeken, antwoordt dhr. Van der Beek, maar het is 

belangrijk om de teamband te onderhouden. Het idee van dhr. Tordoir is dat de 

zaalcompetitie blijft voor de mensen die daaraan mee willen doen en de buitencompetities 

zijn voor iedereen. Er wordt gestemd. 885 

 
Stemming 1: Op meerdere maandagavonden, ongeveer om de week, zal er een veld-activiteit 

worden georganiseerd tijdens de zaalcompetitie. 

 
Voor: 16 890 

Tegen: 1 

Onthouding: 2 

Aantal leden aanwezig: 18 en 1 gemachtigd 

 
Dhr. Moers wil weten hoe de cijfers van de trainingen waren tijdens de zaalcompetitie. Dhr. 895 

Peters antwoordt dat de trainingen in december positief bezocht werden, maar in januari en 

februari was er zeer weinig opkomst. Er zijn een paar trainingen niet doorgegaan omdat er te 

weinig leden aanwezig waren. Mej. Hendriks voegt toe dat ook een van de laatste trainingen 

van december niet of nauwelijks is doorgegaan, dus dat is niet echt positief. Dhr. Donkers stelt 

voor om een of twee intro training te organiseren om erin te komen en daarna niet meer. De 900 

BAC antwoordt dat dit mogelijk is. Dhr. Leenders zegt dat er beginners zijn die nog nooit in de 

zaal gehockeyd hebben, dus een aantal introtrainingen om erin te komen is een goed plan 

anders haken deze beginners af. Dhr. Van der Beek vindt dit een goed argument. Dhr. De 

Winter beargumenteert dat als 80 procent nu niet op de donderdag kan, dan kan 80 procent 

van de beginners ook niet op de donderdag. Mej. Hendriks voegt daar aan toe dat er geen 905 

andere mogelijkheid is dan op de donderdag. Dhr. Tordoir vindt 15 mensen wel een opkomst, 

dus om de training helemaal af te schaffen is zonde. Dhr. Donkers zegt dat het er nu om gaat 

om te kijken of ze meer leden aan te kunnen trekken om te hockeyen in de winter, dus we zijn 

op zoek naar een goed alternatief. Mej. Hendriks zegt dat het getest moet worden om te 

weten of het werkt. Dhr. Leenders vindt dat als Erasmus Sport het wil betalen het gewoon 910 

uitgeprobeerd kan worden, als het niet werkt is dat ook duidelijk. Mej. Hendriks vindt dat de 

vereniging zich dan wel maximaal moet inzetten om dit te testen. Het bestuur heeft ook niet 

zoveel tijd, het moet wel een parttimebaan blijven. En je kan ook niet vragen aan Erasmus 

Sport om alles voor je te betalen, je moet ze ook te vriend houden. 

 915 
Stemming 2: De zaaltraining op donderdagmiddag zal géén doorgang vinden. 

 
Voor: 9 

Tegen: 8 

Onthouding: 2 920 

Aantal aanwezig: 18 en 1 gemachtigd 

 



Het voorstel van de BAC is aangenomen. Er zal geen zaaltraining meer plaatsvinden, wel wordt 

er op de maandagavond een buitenactiviteit georganiseerd worden. 

 925 

Dhr. Donkers heeft nog een laatste vraag; wat gebeurt er als de velden niet te gebruiken zijn? 

Mej. Hendriks antwoordt dat het bestuur dit mag invullen. Andere reserveactiviteiten zouden 

bijvoorbeeld een mogelijkheid kunnen zijn. Dhr. Donkers vindt dat er dus een plan B bedacht 

moet worden wanneer de activiteit niet door kan gaan. 

 930 

B. Ledenstop en Never Less 2020 
Mej. Van den Berg draagt de rest van het verslag van dhr. Van der Beek voor.  
 

Ledenstop: 

Door de beperkte zaal- en veldcapaciteit zal Never Less komend jaar moeten beslissen of er 935 

een ledenstop moet worden gehanteerd. In de huidige situatie is de zaalcompetitie al verdeeld 

over twee poules, die om de week competitie spelen. Verder is er op de speelavonden al 

beperkte speeltijd waardoor het lastig wordt om ruimte te creëren voor extra teams. Door een 

ledenstop te hanteren zal de kwaliteit van een lidmaatschap bij Never Less gewaarborgd 

blijven. Er zal goed moeten worden bijgehouden of iemand zich gaat uitschrijven of lid blijft, 940 

ook als de persoon niet naar het teamvormingsetentje gaat. Dit betekent ook dat in de zomer 

een nieuw bestuur meer gaat communiceren met de huidige leden dat zij moeten bevestigen 

of ze lid blijven, waardoor je voor de open avonden al een goed beeld hebt wat er mogelijk is. 

Echter betekent dit ook dat er eventueel een wachtlijst zal komen en er een daling kan komen 

in het aantal leden. 945 

 

Voorstel: ledenstop op 12 teams à 22 man (totaal aantal leden maximaal 264) 

 
Mej. Hendriks geeft een toelichting. De BAC heeft getwijfeld over dit punt. Tijdens de 

zaalcompetitie is er weinig speeltijd. Het is technisch niet mogelijk om nog meer teams te 950 

laten spelen in de zaal. 12 teams is het maximale aantal. 22 spelers in één team is groot 

genoeg, anders is er te weinig speeltijd per persoon. We moeten ergens een grens leggen. Bij 

meer mogelijkheden qua ruimte zal het aantal leden bij de ledenstop omhoog kunnen. Dhr. 

Moers merkt op dat de BAC verwacht had dat dit punt zou komen, dus ze zijn goed voorbereid. 

De leden kunnen zich nog tot 31 oktober uitschrijven. Hij vraagt hoe er gezorgd gaat worden 955 

dat je weet hoeveel nieuwe leden zich in kunnen schrijven. Dhr. De Winter antwoordt dat er 

in de zomer, voor de open avonden, gepeild moet worden wie er lid blijft. Er staat in de 

statuten dat 31 oktober de deadline is. Een mogelijkheid zou kunnen zijn om de statuten te 

wijzigen. Dhr. Van der Beek merkt op dat dit wel een juridisch risico is. Mej. De Jonge zegt dat 

in de praktijk niet veel leden reageren op een mail. Er blijft dan een groot grijs gebied van 960 

leden die nog niet weten of ze lid blijven. Mej. Hendriks vindt dat ze gelijk hebben. Als we dit 

zouden willen proberen in de praktijk moet er ruimte worden overgehouden om bijvoorbeeld 

om het risico tegen te gaan dat leden zich niet of wel uitschrijven. Bijvoorbeeld 254 of 274 

leden bijvoorbeeld. Dhr. Donkers vraagt hoe moeilijk het is om de statuten te wijzigen. Mej. 

Hendriks antwoordt dat dit in aanwezigheid van een notaris gedaan moet worden. Het vergt 965 

veel aandacht en tijd om dit nauwkeurig te doen. Dhr. Moers voegt toe dat het 600 euro kost 



om de statuten te wijzigen, dus dit moet je niet zomaar doen. Dhr. Moers heeft een vraag; stel 

je bent op de laatste open avond en de ledenstop is bereikt. Wat gebeurt er dan? Mej. 

Hendriks antwoordt dat je dan op de wachtlijst komt. Dhr. Moers vraag hoe je dan bij houdt 

wie het eerst is. Dhr. Van der Beek antwoordt dat er naast het inschrijfformulier ook een 970 

genummerde lijst moet zijn. Dhr. Moers vraagt wat het probleem is als er bijvoorbeeld 14 

teams zijn. Er is niet genoeg zaalcapaciteit antwoordt dhr. De Winter. Daarnaast heb je ook te 

maken met de veldcapaciteit van Leonidas en je wil na afloop nog in het clubhuis kunnen 

drinken. Mej. Hendriks merkt op dat ze nog geen tegens voor ledenstop heeft gehoord, we 

zijn nu vooral over de invulling aan het discussiëren. Mej. Hendriks vraagt aan dhr. Moers of 975 

het klopt dat hij voor de ledenstop is. Hij antwoordt dat hij de invulling belangrijk vindt. Dhr. 

De Winter; verteld dat als je bijvoorbeeld 15 teams hebt, er niet in de zaal gespeeld kan 

worden. Daarnaast is er weinig speeltijd per team. Mej. Hendriks voegt toe dat het niet te 

doen is om tot twee uur in de zaal hockeyen. Je wilt ook dat de leden waar voor hun 

lidmaatschap krijgen. Als er volgend jaar meer ruimte is dan kan de ledenstop omhoog. Dhr. 980 

De Winter zegt dat een ledenstop er ook voor zorgt dat er gezocht wordt naar mogelijkheden 

om te groeien als vereniging. Mej. Hendriks vertelt dat Erasmus Sport enthousiast is en graag 

wil ondersteunen in het verhogen van de capaciteit. Ze pakken de ledenstop positief op en 

denken mee met Never Less. Dhr. Donkers laat weten dat hij voor een ledenstop is om de 

waarde hoog te houden, maar wel met het oog op groei. Dhr. Leenders merkt op dat er alleen 985 

gesproken wordt over een jaar, maar er zijn ook halfjaarlijkse leden. Deze leden gaan 

bijvoorbeeld stagelopen en willen na een half jaar weer lid worden. Maar met de ledenstop 

kunnen deze leden niet meer lid worden. Mej. Hendriks antwoordt dat ze daar nog niets over 

gezegd hebben. Je zou afvallers kunnen vervangen door de leden op de wachtlijst. De leden 

die al lid waren krijgen dan bijvoorbeeld prioriteit op de wachtlijst. Tegen die tijd kan het 990 

bestuur daarover na denken. 

 
Stemming 3: Er wordt een ledenstop ingesteld op 12 teams à 22 man. Dit zijn dus 264 leden. 

 

Voor: 15 995 

Tegen: 2 

Onthouden: 2 

Aanwezig: 18 en 1 gemachtigd 

 

De ledenstop is aangenomen. 1000 

 
De vergadering wordt om 00:17 uur geschorst en om 00:36 uur heropend. 

 

11 Algemeen Jaarverslag 
 1005 
Mej. Propst vraagt waarom haar machtiging in eerste instantie wel goedgekeurd is en later 

afgekeurd werd, terwijl we al met de vergadering bezig waren. Mej. Hendriks antwoordt dat 

dit in de statuten staat. Dhr. Peters geeft toe dat het zijn fout is, hij had het meteen af moeten 

keuren. Dhr. Van der Beek vraagt of de machtiging invloed heeft gehad op de 1e en 2e 

stemming. Dhr. Peters antwoordt dat dit geen invloed heeft gehad, want de eerste stemming 1010 



heeft ze met de 17 stemmen meegestemd en de tweede stemming heeft ze zich van stemmen 

onthouden. 

 
Beste leden, 

 1015 

Bij de vorige Wissel ALV vroeg ik het jaarverslag van Never Less op. Tot mijn verbazing kreeg 

ik de reactie dat er geen jaarverslag bestaat. Dit terwijl dit bij de meeste sportverenigingen 

wel gebruikelijk is. Op dit moment hebben wij bij Never Less verslagen per bestuursfunctie. 

Hierin lichten individuele bestuursleden toe wat er vanuit hun perspectief gebeurd is. Wat mij 

opviel is dat er tussen deze individuele verslagen geen consistentie is en dat per jaar het verslag 1020 

inhoudelijk anders is. Ik denk dat dit beter kan. 

Ik vind dat elke zichzelf respecterende vereniging een jaarverslag zou moeten hebben, en dus 

ook Never Less. Ik heb daarom een opzetje gemaakt voor hoe dit jaarverslag eruit zou kunnen 

zien en aan jullie uitgedeeld. Vandaag heb ik de heer Van Moorselaar gesproken en hij vroeg 

mij terecht: “wat is het voordeel van een jaarverslag ten opzichte van losse verslagen?”. Mijn 1025 

argumenten bestaan uit drie punten. 

Ten eerste, overzicht. Doordat alles gebundeld is in één jaarverslag is het makkelijker het jaar 

te snappen zonder gepuzzel met losse verslagen. Dit maakt het voor alle betrokkenen: de leden 

en het bestuur, overzichtelijker. 

Ten tweede, consistentie. Doordat je een jaarverslag hebt is er een structuur waar 1030 

bestuursleden zich jaar in jaar uit aan moeten vasthouden. Hierdoor zal er elk jaar een 

vergelijkbaar verslag worden opgeleverd wat het gemakkelijker maakt om jaren met elkaar te 

vergelijken. 

Ten derde, documentatie. Ik vind dat een bestuur over 10 jaar moet kunnen begrijpen wat er 

dit jaar heeft afgespeeld. Zij kunnen leren van beslissingen van een bestuur voor hen. Een 1035 

jaarverslag versimpelt dit proces. 

Kortom, ik stel voor om bij Never Less een jaarverslag in te voeren, waarvan de eerste 

gepresenteerd zal worden bij de aankomende wissel ALV in oktober. Ik zou graag eerst een 

korte discussie over mijn voorstel willen hebben en vervolgens een stemming. 

 1040 

B ’vo. 

 
Dhr. Van der Doelen is benieuwd wat het bestuur van zijn voorstel vindt. Mej. Boon had het 

handig gevonden als het voorstel van tevoren was ingestuurd, zodat het bestuur ernaar kon 

kijken om zo een mening te vormen. Dhr. Moers vraagt wat dan in het verslag moet komen, 1045 

wat voegt het toe? Dhr. Van der Doelen antwoordt dat er nu twee keer 5 verschillende 

verslagen worden voorgedragen die je in de notulen moet doorlezen om te weten wat er het 

afgelopen jaar is gebeurd. Dhr. Moers vertelt dat er een draaiboek bestaat die het bestuur elk 

jaar update. Daar staat in hoe dingen gegaan zijn. Dhr. Van der Doelen wil graag een overzicht, 

één bestand met alles van het jaar. Dhr. Moers vraagt om verduidelijking; dus alle 1050 

eindverslagen van de bestuursleden samen in een document? Dhr. Van der Doelen legt uit dat 

alle actieven leden, de BAC, Acsie, Kasco en het bestuur, hun verslagen samen in een bestand 

zetten. Mej. Hendriks vindt het misschien voor de volledigheid en overzicht op de site een 

goed idee. Maar ze stelt voor om de ALV te houden zoals nu en dan als een toevoeging een 



jaarverslag te maken. Mej. Boon ziet niet in wat de nieuwe toegevoegde waarde van het 1055 

jaarverslag van ten opzichte van de losse verslagen. In de inhoudsopgave van het voorstel 

staan nu alleen alle losse verslagen. Dhr. Van Enkhuizen zegt dat het dus een verslag is met 

alle belangrijke informatie bij elkaar. Mej. Hendriks voegt toe dat het verslag dan objectief is 

zonder meningen van het bestuur om te zien wat er in het jaar allemaal veranderd is en 

afgespeeld heeft. Dat is precies wat dhr. Van Enkhuizen bedoelt. Dhr. Van der Beek vraagt of 1060 

de voorzitter niet een eindverslag aan Erasmus Sport moet leveren. Dhr. Peters antwoordt dat 

dit waar is, maar een groot deel van wat Erasmus Sport vraagt is onzin. Dhr. Van der Beek 

hoorde uit de zaal een vraag; is het dan een samenvatting van alle verslagen of een nieuw 

verslag? Dhr. Van der Doelen legt uit dat er wel gewoon losse verslagen op de HALV worden 

voorgedragen, maar op WALV is er een jaarverslag met ieder een eigen deel. Dhr. K. van Baal 1065 

moedigt dit alleen maar aan. Hij vindt het een schoolvoorbeeld van iemand, die niet in een 

commissie zit, die een voorstel doet. Hij juicht het alleen maar toe. Dhr. Moers wilt 

duidelijkheid. Bij wie komt de verantwoordelijkheid te liggen om dit samen te voegen? De 

voorzitter? Dhr. Van der Doelen antwoordt dat dit een taak voor de secretaris zou zijn. Dhr. 

Van der Doelen legt het voorstel uit. Het begint met de vereniging; wie zijn er nu actief? Aantal 1070 

leden, teams etc. Daarna komen de activiteiten; dit is een combinatie tussen de Commissaris 

PR & Activiteiten en de Acsie. Er wordt verteld welke activiteiten er georganiseerd zijn met 

een omschrijving. Dan komen de financiën door de Penningmeester en de Kasco. Dhr. Donkers 

wil als bijlage de voosboom in het verslag. 

Mej. Hendriks merkt op dat er nu niet iets in staat over de communicatie. Het lijkt haar wel 1075 

dat daar veel zinnige dingen over gezegd kunnen worden. Dhr. Moers zegt dat dat dan onder 

de activiteiten kan. Mej. Hendriks vindt dat dingen als de MOL niet echt onder activiteiten 

vallen. Dhr. Van der Doelen wil graag weten wat vindt dhr. Peters ervan vindt. Hij antwoordt 

dat hij het een goed voorstel vindt, maar er is nu nog geen concreet concept. Dhr. Van der 

Beek stelt voor dit als bijlage toe te voegen voor de WALV. Mej. Hendriks vindt dat de invulling 1080 

hiervan aan het bestuur is. Ik adviseer om bij andere sportverenigingen te kijken hoe hun 

jaarverslag eruit ziet. De komende WALV zal dit gepresenteerd worden. 

 

Stemming 4: Er wordt een jaarverslag ingevoerd. 

 1085 

Voor: unaniem 19 

Tegen: - 

Onthouden: - 

Aanwezigen: 18 + 1 

 1090 

Het voorstel voor een jaarverslag is aangenomen. 

 
12 Verslag Kascommissie tot dusver 

 
De Kascommissie wordt naar voren geroepen. Dhr. Van Enkhuizen wil eerst even de leden 1095 

voorstellen. Mej. de Jonge, dhr. Moers en hijzelf; dhr. Van Enkhuizen. Dhr. Post is helaas niet 

aanwezig. Dhr. Van Enkhuizen draagt het verslag voor. 

 



Aangezien ook bij Temptation Island de beste verleiders als laatst komen was de Kasco wat 
later dan de rest, waarvoor excuses. Gelukkig zat de Kasco er de rest van het jaar wel kort op 1100 
en hebben wij ons vorige week goed voorbereid middels onze halfjaarlijkse vergadering met, 
zoals sinds kort, beide penningmeesters.  
 
Laten we beginnen met een korte blik terug en een grootse blik voorwaarts. Zoals bij de WALV 
besproken maakt de Kasco tegenwoordig gebruik van hun eigen mailadres: 1105 
kasco@neverless.nl. Het contact met penningmeester verloopt via dit adres wat zorgt voor 
documentatie die nuttig zal zijn voor toekomstige penningmeesters en Kascoleden. Leden met 
eventuele vragen over financiën kunnen hier terecht. Ook vrijgezelle vrouwen die interesse in 
een date hebben met een van de Kasco leden kunnen ook via dit mailadres met ons in contact 
komen. Zo probeert ook de Kasco voor ledenbinding binnen de vereniging te zorgen. Naast het 1110 
mailadres is de Kasco druk bezig met het vastleggen van kerntaken voor zowel Kascoleden als 
penningmeester. Dit zal bijdragen aan de continuïteit en efficiëntere overdrachten.  
 
Terug naar de vergadering, het halfjaarlijkse hoogtepunt van ieder kascolid. Hier zijn wij, als 
kasco, positief verrast door beide penningmeester waarvoor hulde. Erg knap van ze, gezien het 1115 
feit dat we al een hoge pet van ze hadden opgezet. Die hebben wij, eerlijk als we zijn, direct 
terug gegeven. Wij zullen dit even verder toelichten. Alles was netjes gedocumenteerd en er 
ontbrak, in tegenstelling tot voorgaande jaren, geen enkel bonnetje. Het geld op de rekening 
kwam overeen met de boekhouding en alle benodigde documenten waren aanwezig. lle 
balansen waren in evenwicht en alle bedragen in balans.  1120 
 
Ook cholesterolgehaltes en alcohol spiegels vielen positief uit. Hulde, aangezien mej. de Bode 
alle gerechten heeft bereid. Voor de geïnteresseerde onder jullie; als aanvang scoorde 
mevrouw punten met een rijkgevulde puntpaprikas.  Als hoofdgerecht incasseerde we ware 
studentenklassieker: Pasta Bolo (zonder soepgroente). Als afsluiting hebben we nog een 1125 
cupcake M&M’s binnengeboekt, een enkeling kon een dubbelboeking niet voorkomen. Dit alles 
zonder stornaties. Vanuit hier linea recta door naar de openstaande debiteuren, deze vergen 
nog de nodige aandacht van Mej. de Bode én medebestuurders. 
 
Door miscommunicatie vanuit de Kasco, is de heer Tordoir er ditmaal qua koken tussendoor 1130 
gescheten. Wij kijken met grote ogen uit naar de beoordeling van de kookkunsten van de Acsie 
Penningmeester tijdens de volgende vergadering. Verder over de heer Tordoir; bij de 
vergadering was de heer Tordoir netjes op tijd. Of was ie er al? De boekhouding van de Acsie 
stond voor het aanvang van dit jaar nog in de kinderschoenen. Door de bijdrage van de heer 
Tordoir, zijn we deze ruimschoots ontgroeid. De heer Tordoir neemt initiatief, dat ie een lelijk 1135 
kutboekje bij de Hema koopt, nemen we natuurlijk voor lief. Hij heeft alle uitgaven netjes 
genoteerd en de bedragen komen overeen met de getallen van Mej. De Bode. Complimenten 
aan de heer Tordoir voor het zetten van de standaard voor alle Acsies die nog komen gaan.  
 
Ten slotte terug naar belangrijke zaken: Ons, de Kasco. Wij kunnen u met trots vertellen dat 1140 
sinds het befaamde Kasco-spel wederom in vol ornaat is gespeeld: gladiotoren zijn soldaat 
gemaakt, iedereen kruipend naar huis. Conclusie: alleen maar winnaars. Ik zie u denken, dat 
wil ik ook. Dan kunnen wij u verklappen, ook dit jaar is de Kasco weer op zoek naar nieuwe 
leden. Denk jij: wat een lauwe peren, of zieke nerds, dat kan ik veel beter, stuur dan een mailtje 
naar ons welbekende mailadres of like ons op tinder.  1145 

mailto:kasco@neverless.nl


 
Dhr. Donkers vraagt hoeveel mensen er door gaan. Dhr. Moers antwoordt 20, dat is de eerste 

selectie. Dhr. Donkers vraagt hoeveel leden van de Kasco er door zullen gaan. Dhr. Van 

Enkhuizen antwoordt dat dit 0 of 4 kan zijn, er is nog geen beslissing gemaakt. Mej. Propst 

vraagt of er al bedacht is of er bij de bierestafette regels zijn hoeveel vrouwen er in een team 1150 

zitten. Dhr. Moers zegt dat hier naar gekeken zal worden. Dhr. Van der Beek vraagt wanneer 

de estafette is en of hij daar iets mee te maken heeft. Dhr. Moers antwoordt dat dhr. Van der 

Beek als vrouw mag tellen. Dhr. De Winter vraagt hoe het gaat met de likes op Tinder, hoe 

wanhopig is de Kasco? Er wordt geen duidelijk antwoord op gegeven. Dhr. Van der Beek vraagt 

of de Kasco geen vlog bij kan houden. Mej. Hendriks wil graag een vlog over de financiën in de 1155 

MOL. Ze vindt de leden van de Kasco zeer geschikt om dit te doen. Ze is benieuwd wanneer 

de eerste vlog zal verschijnen. Mej. De Jonge antwoordt 2018. Dhr. Van Enkhuizen vindt het 

belangrijk om op de achtergrond te blijven als Kasco, aangezien zij wat serieuzer zijn. Mej. 

Hendriks stelt voor om erover te stemmen.  

 1160 

13 Geschenken vrijwilligers Never Less 
Mej. Hendriks en dhr. Van der Beek komen naar voren. Dhr. Van der Beek had heel veel 

uitgetypt, een kantje of vier, maar deze is hij helaas vergeten. De vorige vergadering is er 

gestemd over de geschenken, maar we merkten dat het een groot deel van de leden niet 

helemaal goed zat. Ik stel voor dat het iets genuanceerder wordt en we een algemeen potje 1165 

maken voor vrijwilligers van Never Less. Bijvoorbeeld 150 euro inclusief bedankjes voor alle 

vrijwilligers. 

 
Mej. Boon bedenkt dat er misschien uitgerekend moet worden hoeveel er nu uitgegeven 

wordt aan bedankjes, 150 euro lijkt haar namelijk weinig. Mej. Hendriks zegt dat als we dit nu 1170 

niet wordt afgebakend dan moeten alle uitgaven aan vrijwilligers van dit jaar nu teruggedraaid 

worden, omdat je het niet kan verantwoorden. Dhr. Moers vindt dat we goede lijnen moeten 

stellen. Mej. Hendriks is het daar mee eens, er moet vanavond afgesproken worden dat we 

wel bedankjes kunnen vergoeden aan vrijwilligers. Dhr. Moers vindt dat er geld moet worden 

vrijgesteld voor bedankjes en het moet op de begroting onder duidelijke posten gezet worden. 1175 

 

Dhr. De Winter zegt dat er de vorige ALV vóór gestemd is, maar de stemming is later 

verworpen. Mej. Hendriks vindt dat er wel een beslissing genomen moet worden over de 

hoeveelheid. Mej. De Jonge vraagt aan mej. Hendriks wat nou de bedoeling is. Wil je 

terugdraaien waar op de WALV tegen is gestemd of wil je een extra punt maken? Terugdraaien 1180 

van de stemming, antwoordt mej. Hendriks. Mej. Visch gaat ervan uit dat men dit doet voor 

de vereniging. Een kleine waardering wordt gewaardeerd, maar het hoeven geen grote 

bedragen te zijn. Dhr. Moers stelt voor om een maximaal bedrag per commissie vast te stellen. 

Dhr. Donkers vindt dat we er niet van uit kunnen gaan dat het bestuur in kan schatten hoe 

veel geld er wordt uitgegeven. Mej. Hendriks vertelt dat er een onredelijk besluit is genomen. 1185 

Dhr. Moers reageert dat dit uit het bestuur van mej. Hendriks kwam. Dus wat is nu het punt? 

Mej. Hendriks antwoord dat ze later heeft ingezien dat dit niet redelijk was. Het moet naar 

haar mening een klein bedrag zijn, ze stelt voor om maximaal 5 euro per commissie. Dhr. 

Donkers vindt dat elke vrijwilliger evenveel moet krijgen. De trainers krijgen nu €7,50, dus dat 



moet dan ook rechtgetrokken worden. Mej. Hendriks wil weten hoe nu dan de al uitgegeven 1190 

bedragen verantwoord moeten worden. Dhr. Donkers stelt voor om een redelijke richtlijn te 

stellen, het bestuur kan dan verantwoorden waarom ze dit hebben uitgegeven. Dhr. Tordoir 

vindt dat er een bedrag per persoon moet worden vastgesteld. Mej. Visch gaat ervan uit dat 

men zich inzet voor de vereniging omdat ze het leuk vinden. Als iemand er iets meer tijd in 

steekt maakt het niet uit dat ze even veel krijgen. Mej. Hendriks stelt voor om een bedrag per 1195 

vrijwilliger vast te stellen op een redelijke hoogte, 5 euro max. per persoon. Dhr. Moers vraagt 

wie er dan onder dat bedrag valt. Hij wil het onderbouwen. €100 voor het bestuur en €30 per 

commissie. De trainers is nu 80 dus €250-300. Dhr. Tordoir wil het per persoon doen, dan kan 

je altijd het potje verhogen. Er wordt gestemd. 

 1200 
Stemming 5: Er moet een presentje voor de vrijwilligers zijn. 

 

Voor: 15 

Tegen: 1 

Onthouden: - 1205 

Aanwezigen: 16 

 
Stemming 6: Er wordt 5 euro per persoon vanuit Never Less als richtlijn vastgesteld voor 

iedereen die zich inzet voor Never Less (teamcaptains, trainers, commissies, bestuur) 

 1210 

Voor: 11 

Tegen: 4  

Onthouden: 1  

Aanwezigen:16 

 1215 

De vergadering wordt om 01:45 uur geschorst en om 01:57 uur heropend. 

 
14 Vaststellen van de contributie voor seizoen 2017-2018 en contributie 

Vrienden van Never Less 
 1220 

Het voorstel is om de contributie voor Never Less niet omhoog te doen. De prijs van de 

Erasmus Sport sportkaart gaat niet omhoog. Dus het lidmaatschapsgeld blijft 159 euro. Dhr. 

Donkers stelt voor dat de contributie eventueel verlaagd zou kunnen worden. 

 
Mej. Visch vertelt dat zolang ze al lid is bij Never Less, inmiddels 4 jaar, de prijs voor Vrienden 1225 

van Never Less hetzelfde is gebleven. Er bestaat een kans dat dit ten koste gaat van Never 

Less. Mej. De Jonge zegt dat dit een vrijwillige bijdrage is. Vrienden van Never Less kunnen 

ook meer bijdragen als ze willen. En dat doen ze niet, dus het lijkt haar niet handig om de 

contributie te verhogen want dan kan je vrienden van Never Less verliezen. Mej. Visch wil er 

geen 40 euro van maken, maar bijv. €27,50. Dhr. Donkers stelt dat de privileges ook aangepast 1230 

zouden kunnen worden i.p.v. het bedrag van het lidmaatschap. Mej. De Jonge vindt dat er niet 

veel activiteiten bij zijn gekomen in vergelijking tot haar bestuursjaar. Ze denkt zelfs dat er 



voor Vriend van Never Less moet worden gepromoot i.p.v. het duurder te maken. Dhr. K. van 

Baal vraagt zich af of het veel zal verschillen in het aantal Vrienden van Never Less als de 

contributie iets hoger is. Dhr. Moers vindt verhogen van de contributie niet nodig. Maar er 1235 

zou bijvoorbeeld extra geld gevraagd kunnen worden voor het ledenweekend. De feesten 

blijven vrij. Never Less legt dan 5 euro per feest bij, en voor de rest van de activiteiten betalen 

ze wel. Het is dan aan de penningmeester te bepalen hoeveel dit zal zijn. Het zal vaak maar 

over een aantal euro per activiteit gaan. Mej. Visch vindt het vooral belangrijk dat Vrienden 

van Never Less geen geld gaan kosten. Hoe dit ingevuld wordt, door verhoging van de 1240 

contributie of extra bijdragen aan activiteiten maakt haar niet uit. Zolang het niet ten kosten 

gaat van Never Less. Dhr. Peters vindt het een goed idee om per activiteit te kijken wat de 

Vrienden van Never Less bijdragen. Mej. Van der Plicht merkt op dat het nu toch niet meer 

veranderd kan worden. Mej. Visch stelt voor om de kosten voor de feesten niet te veranderen, 

voor de rest van de activiteiten kan het nog bepaald worden. De contributie voor Vrienden 1245 

van Never Less blijft hetzelfde. 

 

15 Voorlopige presentatie bestuursopdracht 
Dhr. Peters draagt de presentatie voor. 

 1250 

Zaaltraining 

Tijdens de zaaltrainingen is er dit jaar gefocust op trainingen per onderdeel. Er is ook gekeken 

of het haalbaar is om per team trainging te geven. Dit is niet haalbaar. Er werd tijdens de 

trainingen vaak niet gesplitst in beginners en gevorderden omdat er niet genoeg beginners 

aanwezig waren. 1255 

 
Ledenbinding 

Er is vooral aan ledenbinding gewerkt door middel van de activiteiten. Tijdens de winter 

hadden we veel uitval van leden door capaciteit in de zaal. De communicatie via de 

teamcaptainsapp werkt goed. Er is dit jaar een redelijk internationaal team met een 1260 

internationale teamcaptain. 

 
Mej. Van der Plicht vraagt hoe leden gestimuleerd worden om Vriend van Never Less te 

worden. Dhr. Peters antwoordt dat er in de uitschrijfmail gevraagd wordt of je Vriend van 

Never Less wil worden 1265 

 

16 W.V.T.T.K. 
Dhr. Moers vraagt of er al een foto is genomen van het bestuur in de costumes? Mej. Boon 

antwoordt dat dit nog niet gedaan is en het bestuur het erg leuk zou vinden als er een foto 

gemaakt wordt. Er worden meerdere foto’s gemaakt van het bestuur. Mej. Boon vindt de 1270 

foto’s super donker. 

Dhr. De Winter vindt het raar dat een halfjaarlijkse ALV pas na 9 maanden wordt gehouden. 

Hij wil het noemen zodat, wanneer er ooit statutenwijzigingen zijn, er over deze datum na 

gedacht kan worden. Dhr. Moers vraagt wanneer de ALV’s dan plaats moeten vinden. Dhr. De 

Winter stelt voor de WALV in juni te houden en dan rond oktober/november de HALV. En 1275 

eventueel in maart nog een ALV. Dhr. Donkers vraagt zich af of met alle gratis alcohol het niet 



duur is om een derde ALV in te voeren. Dhr. Leenders miste in de zaal de EHBO doos. Je moet 

als er iets gebeurt snel, binnen 2 minuten, kunnen reageren. In de zaal duurt het lang om naar 

beneden te lopen voor de EHBO doos. Mej. Visch merkt op dat Dhr. Peters een EHBO-diploma 

heeft en ze denkt dat Peters zeker binnen 2 minuten weer in de zaal is als het nodig is. Mej. 1280 

Hendriks vraagt of we dan moeten vertrouwen op een bestuurslid die EHBO kan? Dhr. Peters 

merkt op dat we bijna twee hele geneeskunde teams hebben, dus hij denkt dat we redelijk 

veilig zijn wanneer er iets gebeurt. 

 
17 Rondvraag 1285 

Mej. Visch vindt de formule 1 tegenvallen. Er wordt gevraagd of Mej. Boon nog een mop heeft. 

Deze heeft ze niet. Mej. Boon zegt; ‘Ik knipoog niet vaak maar ik ga het nu voor u doen’. Mej. 

Hendriks wil daar een foto van.  

 
18 Sluiting 1290 

Dhr. Peters sluit de vergadering om 02:23 uur. 

 


