
Algemene Ledenvergadering 04-03-2015 

 

1. Opening 

Vergadering wordt geopend door de voorzitter. Speciaal welkom voor de ereleden die 

aanwezig zijn. Ben en Agaath zijn verhinderd. 

De foto’s die circuleren zijn afkomstig uit het archief van Henk vd Hoef. We zijn nog steeds 

een florerende vereniging met veel actieve leden. Het is ook niet mogelijk om iedereen 

hiervoor persoonlijk te bedanken.  

Er zijn weer diverse activiteiten georganiseerd. Grote clubactie, oliebollentoernooi, 

Pietenfeest voor de mini’s. 

Verder zijn we een stabiele vereniging. Het ledenaantal blijft rond de 250 hangen. 

Er zijn diverse afmeldingen binnen gekomen. 

Helaas is de woensdag de enige avond in de week dat de ledenvergadering georganiseerd 

kan worden. Overige avonden zijn al bezet door trainingen. 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Diverse verslagen van commissies. Helaas ligt het verslag van de kascommissie nog bij een 

van de bestuursleden thuis. 

 

3. Verslag jaarvergadering dd 26 februari 2014 

Vorig jaar is afscheid genomen van Arie Visser, na enkele weken is hij weer als ad interim 

terug gekomen. 

Verder wordt het verslag kort doorgenomen. Verder geen vragen en of opmerkingen. 

 

4. Jaarverslag secretaris 

Henk vindt de inhoud een beetje karig. Afgesproken om volgend jaar meer te vermelden wat 

er zoal is besproken tijdens de bestuursvergaderingen. 

 

5. Jaarverslag ledenadministratie 

geen opmerkingen. 

 

6. Jaarverslag penningmeester 

Diana ligt het e.e.a. toe.  

Paula plaatst een opmerking over de zaalhuur. Het komt voor dat er tijdens wedstrijden een 

veld leeg staat. Misschien een optie om strakker in te plannen. Myrthe merkt op dat er een 

laag bedrag staat voor eindfeest mini’s. Dit is puur op afgelopen seizoen gebaseerd. Er kan 

geschoven worden met eventuele kosten voor het sinterklaasfeest. 

 

7. Verslag kascommissie 

Helaas is dit verslag niet fysiek aanwezig.  

Er waren geen op- of aanmerkingen voor de gevoerde administratie. 

 

8. Jaarverslag redactie VV 

Volley varia is nu volledig digitaal. 

Verder geen opmerkingen. 

 



9. Jaarverslag materiaalbeheerder 

Ligt een exemplaar op de tafels ter inzage. Wel zijn er weer 10 ballen verdwenen. Ook blijft 

het voorkomen dat er ballen tussen het materiaal van de scholen terechtkomt. 

We moeten er met zijn allen opletten dat alle ballen na de trainingen c.q. wedstrijden weer 

terugkomen. 

 

10. Jaarverslag SVC 

45e editie dit seizoen van start gegaan. 

Er zijn van met name set up teams veel verzoeken binnen gekomen om op een 

trainingsavond te spelen. Volgend seizoen wordt dit zo min mogelijk toegestaan. 

Verder geen vragen. 

 

11. Jaarverslag sponsorcommissie 

Het kosten Loran veel tijd en alles goed te regelen. Loran geeft aan dat er 4 bordsponsoren 

zijn, maar er worden er meer opgehangen. Van Heugten, Rabobank, Gert M, Voa zijn nog de 

betalende sponsoren.  

Foto van MB is nog steeds niet geplaatst. Deze is in september 2014 al gemaakt. Loran biedt 

zijn excuses aan.  

 

12. Jaarverslag Technische-, recreatie- en jeugdcommissie 

Arie deelt mee dat er een nieuwe trainer is gevonden voor D1. Diverse gesprekken en een 

proeftraining is er aan vooraf gegaan. Marco Benne is zijn naam. 1 mei begint hij met de 

trainingen.  

Het is heel moeilijk om voor de mini’s een trainer te krijgen. De training vindt plaats op 

maandagmiddag van 16.00-17.00 uur. Voor veel mensen is dit geen fijne tijd. 

 

13. Verslag commissie van beroep 

De commissie heeft geen zaken voorgelegd gekregen. Ze stellen zich allen weer beschikbaar. 

 

14. Decharge bestuur 

Het bestuur wordt gedechargeerd voor het gevoerde beleid. 

 

15. Bestuursverkiezing 

Arie wordt wederom bedankt voor zijn ondersteuning.  

Mary neemt officieel afscheid als bestuurslid. Zij wordt bedankt voor haar verleende 

diensten.  

Als nieuwe penningmeester wordt Diana van Ginkel benoemt met ondersteuning van 

Daphne Stoffelsen. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

Annemieke Bokkers volgt Mary vd Fliert op, met als taak de ledenadministratie. Ook hier gaat 

de vergadering mee akkoord. 

Maroeshka vd Berkt volgt Arie op als hoofd TC en mede bestuurslid. Wederom is de 

vergadering akkoord. 

 

16. Benoeming commissies/commissieleden 

Maroeshka is benoemt als hoofd TC. 

Carlijn zal de TC ook gaan verlaten. Annemieke van Voorthuizen zal haar opvolgen. 

Verder worden alle commissies opgenoemd en bedankt voor hun inzet afgelopen seizoen 

Gerard en Minne worden nogmaals bedankt voor hun inzet.  



Kascommissie: Ines is aftredend. Monique blijft nog een jaar zitten aangevuld met Minne 

Nawijn. 

 

17. Begroting 2015 en vaststellen contributies 

Huurgewenning wordt dit jaar abrupt afgebouwd. Dit moet opgevangen worden. Er zijn 

diverse mogelijkheden bekeken, maar dit levert vooralsnog niet voldoende middelen op om 

contributieverhoging te voorkomen. 

Dit houdt in dat de contributie over alle leden verhoogd gaat worden. De jeugdleden worden 

hierin niet ontzien.  

Er zijn wel een paar plannen die mogelijk wat geld opleveren, o.a. strakker inplannen van de 

te huren zaaldelen, vrijwilligers inzetten in de kantine van de Breehoek. Wij houden ons 

aanbevolen voor ideeën. Het probleem blijft dan wel dat er vrijwilligers ingezet moeten 

worden. 

De contributieverhoging wordt bij deze goedgekeurd incl. het 2x trainen. 

 

18. Rondvraag en sluiting 

Arie: dringend beroep doen op de Breehoek inzake de douches. Deze zijn nog steeds niet 

goed. Of te koud of ze doen het helemaal niet! Beginnen met mail sturen: als de klachten 

niet verbeterd worden, zijn wij genoodzaakt dit in te houden op de te betalen huur”. 

Monique: opkomst op de vergadering. Eigenlijk komen er elk jaar dezelfde mensen terug op 

de vergadering. Met eventueel aan te wijzen vrijwilligers blijf je in dezelfde vijver vissen. 

Dit is een probleem wat bij elke vereniging wel speelt. Het blijft moeilijk om de leden te 

motiveren om naar de vergadering te komen.  Misschien een mogelijkheid om gewoon een 

team aan te wijzen voor bijv. deelname in de kascommissie. 

Misschien een soort van puntensysteem op zetten of leden die niks doen, extra laten 

betalen.  

Aanvoerdster binnen het team min. 2 mensen aanwijzen om aanwezig te zijn tijdens de 

alg.ledenvergadering. Verder uitwerken tijdens bestuursvergadering. 

Diana merkt op dat de vloer vies en glad is. Gladheid vindt de meerderheid wel mee vallen, 

vies is de vloer wel. 

Gerard: wil graag dat er een praktijk/theorie cursus wordt gegeven voor de scheidsrechters, 

zodat Gerard en Minne zelf niet meer zo vaak hoeve te fluiten. Maar ook hier geldt voor dat 

de mensen die komen ook aanwezig zijn op de jaarvergadering.  

Mocht D1 volgend jaar regio divisie gaan spelen dan hebben we een probleem met de 

scheidsrechters.  

In de VV een aantal punten plaatsen uit deze vergadering, met name het punt inzake 

scheidsrechters. Voor veel leden is het de angst om op de stoel plaats te nemen 

Misschien nu al een idee voor de jeugd om met een scheidsrechter mee te lopen. Een en 

ander kan misschien in de TC uitgewerkt worden. 

Daphne merkt op dat het voor de jonge jeugd wel lastig is om te tellen bij D1 wedstrijden. 

Zeker als er zich wat problemen voor doen.  

In de vergadering wordt opgemerkt dat er ook fouten worden gemaakt door senioren. Het is 

de taak van de scheidsrechter om de puntentelling in de gaten te houden.  

Jeroen: publiciteit naar de scherpenzeelse krant. Er wordt de laatste tijd weinig of de 

vereniging geplaatst. Er worden wel artikelen ingestuurd, maar we kunnen absoluut geen 

invloed erop uit oefenen. 

Het is wel frustrerend voor de personen die de stukken inleveren. 

 



De voorzitter bedankt de aanwezige voor hun inbreng en aanwezigheid (de harde kern), en 

sluit de vergadering. 

 

 


