
 

 

Algemene Ledenvergadering volleybalvereniging Nederhorst 2013.  
Locatie Sporthal De Blijk. 
 
Aanwezig: Monique Stoker (TC), Angelique van Dijk (bestuur), Helga Jansen (TC), Ernst 
Stoker, Rick Singstra, Saskia Jansen, Peter Bouwer, Oscar Gillissen, Gerjen Binnenkamp, 
Aranka Breed (penningmeester), Leon ten Barge  (VZ), Mark van ’t Klooster, Niels 
Tolsma, Remko van ’t Klooster (TC) en Maarten Gillissen (TC,notulist). 
 
Afwezig met bericht: Simone van de Meer, Maya de Ridder, John den Hollander, 
Jacqueline van Wateringen, Inge Pietersen, Anne Stoker en Eveline Vos. 
 
 
De voorzitter heet iedereen welkom en geeft aan blij te zijn dat niet alleen bestuursleden 
aanwezig zijn. Het doel van het houden van ALV wordt nog eens onderstreept, waar bij 
niet alleen bestuurlijk verantwoording wordt afgelegd, maar er ook een terugblik is op 
het seizoen en de leden de ruimte gegeven wordt om ideeën (positief of negatief) in te 
brengen. 
Het is een mooi seizoen geweest waarin de vereniging een jubileum mocht vieren met 
twee feesten, Jeugd MixC een sponsorcontact heeft getekend en het 
Buurtvolleybaltoernooi weer top was. Sportief hebben we leuk volleybal gespeeld, waarbij 
het wel te betreuren is dat Dames 1 gedegradeerd is. 
 
De Euro’s 
Aan de hand van  drietal slides worden de werkelijke inkomsten/uitgaven, de Balans en 
de Begroting gepresenteerd. Een aantal opvallende posten worden besproken. 
Accommodatiekosten zijn aanzienlijk lager; het jubileumfeest valt positief uit, er is 
opbrengst uit de vriendenloterij; Grote Clubactie meer dan 200 loten; Buurtvolleybal 
heeft gedraaid conform de begroting; leden hebben achter de bar gestaan bij 
Zomerspektakel waar financiële vergoeding tegenover stond. 
Door groot Eigen Vermogen, kunnen we investeren in materialen, oa zwarte pieten 
pakken. 
Mogelijk alternatieven om aan de inkomsten te werken zijn bijv. een bel actie om 
Vriendenloterij te promoten, sponsorclicks meer onder de aandacht te brengen. 
Daarnaast komt de vereniging in aanmerking voor donatie uit Rabofonds, met dank aan 
inspanning van de voorzitter. 
De begroting is op nul gehouden, er zal geen contributieverhoging plaatsvinden. 
Kascontrole is nodig om de begroting definitief vast te stellen. Peter Bouwer en Ernst 
Stoker stellen zich kandidaat. 
 
TC-zaken 
Resultaten 2013. H3 Kampioen, H2 gepromoveerd, H1 gehandhaafd, D1 gedegradeerd, 
D2 gehandhaafd. 
Het aantal senioren neemt af, waardoor er een dreiging is voor de doorstroming naar 
ieders niveau. De organisatie/de vereniging vraagt veel van het beperkt aantal 
seniorenleden. Dit is op allerlei gebied, trainers, scheidsrechters, bestuursfunctie, 
organiseren van evenementen etc. 
De recreanten trainen wekelijks met ongeveer zeven spelers. De wens is om dat uit te 
breiden. 
De samenwerking met jeugdteam, Oberon (Spike-It), is uiteengevallen. 
 
Jeugd TC 



Dit gaat heel goed, er zijn veel jeugdleden. Er is een nieuwe groep 6-jarigen gestart. 
Voor alle teams zijn voldoende trainers beschikbaar. Regionaal gezien worden leuke 
prestaties geleverd. 
 
Scheidsrechter coördinator/ Zaalwacht/ Oud-papier 
Er zijn nog voldoende scheidsrechters beschikbaar. Maar zoals reeds eerder gesteld, door 
het afnemende aantal senioren, wordt steeds vaker beroep gedaan op dezelfde mensen. 
Het blijft een puzzel om invulling te geven in combinatie met speelschema. 
Bij de teams is het goed geregeld dat zij mensen beschikbaar stellen voor het Oud-papier 
lopen. 
Gerjen vraagt hoe de trainingsindeling ingericht is voor de tweede deel van het seizoen? 
Remko antwoordt dat de Gemeente elk uurtje probeert in te vullen als daar vraag naar 
is. In dit geval de BRC die een verloren uurtje op maandag kan invullen. Hierdoor zijn de 
trainingsuren minder flexibel in te richten. Zeker wanneer er ook een (inhaal)wedstrijd te 
spelen is. De zaalhuur komt ten laste van de vereniging, daardoor zijn we voorzichtig 
met uren aan te vragen. Want aanvragen mag wel, uurtje teruggeven aan de Gemeente 
kan financieel niet. 
 
Missie van de vereniging 
De voorzitter geeft uitleg bij de missie. Als bestuur ontvang je signalen die je niet 
verwacht, waardoor het bestuur kan twijfelen aan de goodwill. Is er een verbeterpunt? 
De manier waarop we als vereniging soms met elkaar omgaan, kan beter. We moeten 
met z’n allen proberen daar als leden invulling aan te geven. Het mix-toernooi inclusief 
jeugd is een positief item om ons als leden te verenigen. Met name jeugdleden kijken 
hier erg naar uit. 
Vele handen maken licht werk. 
‘Het moet van twee kanten komen’, is de kreet die vaker valt. We spreken af dat 
periodiek met de aanvoerders zal worden gesproken. In dat gesprek zal de vereniging 
breed besproken worden, dus niet alleen team gericht. Helga gaat dit namens bestuur 
oppakken. 
Als we met z’n allen pro-actief blijven, is VV Nederhorst een hele leuke gezonde 
vereniging!  
 
Buurtvolleybal 
Komende woensdag is een brainstormvergadering. Dit naar aanleiding van het nieuwe 
voetbalcomplex. Welke mogelijkheden zijn er? Er volgt een presentatie van Stichting 
Voetbal. Belangrijk zal ook zijn of en welke kosten er aan hangen. Leen Lorier houdt de 
contacten met de voetbalvereniging. 
Het voorzitterschap is nog onduidelijk, ook Jacqueline en Mirjam Borstlap doen een 
stapje terug.   
 
Vacatures Bestuur 
VZ is bijna 10 jaar voorzitter, het is goed om het stokje over te dragen. Als er 
gegadigden zijn, Leon staat open om over invulling te spreken. 
vz TC: teamsamenstelling, omgaan met mensen, vraagbaak Proberen met beschikbare 
middelen het hoogste te bereiken. 
PR: coördineren van taken, communicatie, facebook/ website 
Coördinator Scheidsrechter/zaalwacht: scheidsrechterindeling, kennis op niveau van de 
scheidsrechters, aanspreekpunt in de zaal. 
Alle leden worden verzocht na te denken welke functie mogelijk vervult zou kunnen 
worden. Denk er aan, vele handen maken licht werk!! 
 
Rondvraag 
Leon heeft nog een doel/wens, Beachvolleybalvelden achter de hal. Hij zal zich daar mee 
bezig blijven houden. Daarnaast wenst hij een ballenkanon.  
 
De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en biedt iedereen een drankje aan. 


