
 

Algemene Ledenvergadering volleybalvereniging Nederhorst 2014.  

Datum: 18 november 2014 

Locatie: Sporthal De Blijk 

Aanwezig: Monique Stoker(bestuur), Angelique van Dijk (bestuur), Helga Jansen 

(bestuur-notulist), Gerjen Binnenkamp (bestuur), Aranka Breed (bestuur), Remko van ’t 

Klooster (bestuur), Peter Bouwer, Anita van de Bos (ouder van Marlinde-C2), Maarten 

Gillissen, Saskia Jansen 

 

Afwezig met bericht: Petra Wenneker, Wessel Blok, Monique van den Velden, Reggy 

Coppiens, Ouders Isabelle Verduin, Astrid Zeldenrijk, Suzan Stongie, Marijke van Dijk, 

Susan Faber, Lisette Valk, Gerrit & Anneke Hilhorst, Nicole Verweij, Leon ten Barge, 

Simone van de Meer, Rick Singstra, Mike Borstlap.  

 

 

1. Welkom en mededelingen: 

Aranka opent de vergadering. Aangezien we nog geen voorzitter hebben zal zij de 

avond de vergadering voor zitten.   

Notulen van 2013: Peter Bouwer wordt toegevoegd bij aanwezige. 

Kascontrole afgelopen seizoen is weer gedaan door Ernst Stoker en Peter Bouwer. 

 

2. De Euro’s: 

We eindigen het jaar 2013-2014 positief. Dit komt mede door de Grote Club Aktie en 

dat ook het buurvolleybal toernooi weer positief is geëindigd. Vorig jaar hebben we 

nog niet heel veel met de opbrengst van de Grote Club Aktie gedaan maar we hebben 

daar een hele leuke bestemming voor aan het eind van het seizoen.  

Het eigen vermogen is hierdoor wederom gestegen. Er komt dus geen contributie 

verhoging.  

De begroting voor het seizoen 2014-2015: Dit komt voorlopig negatief uit. Er komt 

zeker iets leuks aan eind van het jaar voor de jeugd. Ook de sport artikelen worden 

ruim gebudgetteerd. Jeroen Oosterhof is bezig met het maken van een aantal 

attributen. Ook wordt er € 2.000,-- gebudgetteerd voor de beachvolleybal velden. Zijn 

op dit moment bezig met de gemeente om die achter de sporthal te gaan realiseren.   

Begroting wordt door aanwezigen geaccordeerd. 

 

3. Technische en wedstrijd zaken:  

Remko was nog TC senioren in het seizoen 2013-2014. Zijn taken zijn inmiddels 

overgenomen door Gerjen. Alle senioren teams zijn gebleven in hun klasse. Aan het 

eind van het seizoen is er wel een heren team minder. Recreanten zijn wel groter 

geworden. Gerjen geeft aan dat Heren 1 op koers ligt voor het kampioenschap. Dames 

1 gaat minder goed dan vorig jaar. Heren 2 staat laatste.  

Aranka geeft aan dat er 2x zoveel jeugdleden zijn dan senioren. Het blijft een kwalijke 

zaak want alle senioren moeten hun steentje bijdragen mbt fluiten/tellen/oud papier 

lopen etc.  

Anita van de Bos (ouder Marlinde) geeft aan of er kenbaar wordt gemaakt of er iets 

van ouders verwacht wordt. AKTIE PUNT: eens gaan inventariseren of er ouders zijn 

die ons willen helpen met tellen/fluiten/oud papier/zaalwacht/trainen geven/sponsors/ 

aktiviteiten = persoonlijk vragen, Sinterklaasfeest-ouder/kind toernooi.  



Monique – ABC jeugd. Vorig jaar 1x A/1x B/2x C-team. Met behulp van de nieuwe 

leden uit Kortenhoef hebben we dit jaar een extra C-jeugd team kunnen creëren. 

Teams hebben goed gedraaid, A-jeugd 2x kampioen en de andere teams zijn hoog 

geëindigd. Dit jaar waarschijnlijk C2 winter kampioen.  

Grote Club Aktie was vorig jaar een groot succes. Ook dit jaar zijn er toch weer 409 

loten verkocht. 

Helga – DEF jeugd. Er zijn vorig jaar heel veel nieuwe leden gekomen. 17 in totaal. Dit 

kwam mede door het School Moves Volleybal dat we gedaan hebben. 3x trainen geven 

tijdens de gymlessen op de scholen en afsluitend een toernooi. Het enthousiasme was 

groot en ook dit seizoen is het geweest. Daarnaast heeft onze vereniging weer de 

overall beker gewonnen van alle verenigingen die meedoen aan de maandelijkse 

toernooien in de regio. Super trots. Ook op onze jeugdleden die elke week trouw 

helpen met het trainen geven.  

 

4. Buurtvolleybal: 

Nieuwe locatie is goed bevallen. Eens goed inventariseren wie er kan helpen met 

opbouwen/afruimen want dat was wel heel veel werk. Mark van ’t Klooster is gestopt 

als voorzitter dus de vacature staat nog steeds open.  

 

5. Bestuurssamenstelling: 

Vacante posities – Voorzitter / PR-communicatie-sponsoring en voorzitter van het 

buurtvolleybal toernooi. Helaas nog steeds geen nieuwe gegadigden. 

 

6. Rondvraag: 

Maarten – toernooi met alle jeugdleden en senioren is heel leuk, wel erin houden. 

AKTIEPUNT: een zaterdag in januari???? 

Is benaderd door Wouter Leijgraaf. Hij is fysio therapeut en wil een keer komen kijken 

bij een team om te kijken of hij iets kan betekenen voor onze club. Maarten regelt dit 

rechtstreeks met hem.  

 

Aranka sluit de vergadering om 20.50 uur. We doen nog even een drankje. 

 

 


