
 

Algemene Ledenvergadering volleybalvereniging Nederhorst seizoen 2014-2015.  

Datum: 6 oktober 2015 

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), Saskia Jansen, Barend Ravenhorst. Simone van der Meer, Leon ten 

Barge  

 

Afwezig met bericht: Peter Bouwer, ouders Martje Hilhorst, ouders Colin Blom, Maarten 

Gillissen, heren 2, Astrid Zeldenrijk, Nicoline Verweij, Anita van den Bosch  

 

1. Welkom en mededelingen: 

Aranka opent de vergadering. Dit jaar gaat ze als voorzitter de vergadering voor 

zitten.   

Notulen van 2014: worden akkoord gegeven.  

Kascontrole afgelopen seizoen is gedaan door Ernst Stoker en Barend Ravenhorst. Zij 

vroegen zich af of er 1x te weinig geld is overgemaakt mbt oud papier ophalen. Gerjen 

bevestigd dat het aantal keren wel klopt.  

 

2. De Euro’s: 

We eindigen het jaar 2014-2015 met een negatief bedrag van € 1786,--. Dit komt 

omdat we veel geïnvesteerd hebben in sport artikelen voor trainings-doeleinden. We 

hadden het negatieve bedrag nog groter verwacht maar de kosten van het beachveld 

zijn nog niet betaald en worden daarom meegenomen naar volgend seizoen.  

 

De begroting voor het seizoen 2015-2016:  

Dit komt voorlopig € 5.500,-- negatief uit. Dit komt omdat we dit jaar echt wat doen 

met de inkomsten van de Grote Club Aktie. Bossaball is meteen aan het begin van het 

seizoen geweest en daarnaast komen de kosten beachveld er nog bij.  

Kosten voor zaalhuur/nevobo/trainerskosten worden ook hoger omdat er meer 

jeugdleden C bij zijn gekomen. Leon noemt dat inkomsten contributie lager zijn dan 

vorig seizoen. Dit komt omdat er behoorlijk wat afzeggingen onder de jeugd waren.  

Sponsorkosten worden hoger want Peter Bouwer is goed bezig qua zoeken van 

balsponsoren en gewone sponsors.  

We hebben al wel afgesproken dat we eind van het jaar goed gaan kijken naar kosten 

vs inkomsten, ook per groep qua senioren/jeugdleden. Maar Aranka geeft ook aan dat 

vanwege het hoge eigen vermogen we het nu niet kunnen maken om contributie te 

verhogen.  

 

3. Technische en wedstrijd zaken:  

Gerjen: Vorig jaar is alles goed gegaan. Helaas geen kampioenschappen bij de 

senioren teams. Maar iedereen heeft zich gehandhaafd. 

Aankomend seizoen – twee dames teams / doel van het nieuwe dames team is om 

uiteindelijk wel door te stromen naar een hogere klasse, daarnaast hopen we dat 

Meisjes A ook mee kan gaan doen en uiteindelijk een mooi jong dames team te 

hebben.  

Ledenwerf Aktie wordt opgestart dmv flyeren en meer nieuws over onze volleybal 

vereniging in het Wijdemeren nieuws.  



Monique – ABC jeugd. Vorig jaar 1x A/1x B/2x C-team. Het meisjes C team is 2x 

kampioen geworden. Dit jaar 1xA/2xB/3xC team. Soms wel schipperen met krappe 

teams maar alles loopt.  

Helga – DEF jeugd. De maandelijkse toernooien verliepen super. Weer veel bekers 

gehaald en jongens 1 mocht naar het regionale kampioenschap. Is altijd een moeilijk 

toernooi maar ze zijn weer een ervaring rijker. 

Vorig jaar niet zo veel nieuwe leden erbij gekomen. Aan het eind van het jaar zijn er 

20 jeugdleden naar de C-jeugd gegaan. 9 jeugdleden zijn er afgegaan.  

Ook het School Moves Volleybal was weer een groot succes. De Warinschool is 

uiteindelijk zelfs landelijk kampioen geworden. Ook aankomend jaar gaan we weer 3x 

trainen geven tijdens de gymlessen op de scholen en afsluitend een toernooi.  

Dit jaar starten we met 3 teams maar er zijn op dit moment al weer 6 nieuwe 

kinderen die zich hebben aangemeld of nog even aan het rondkijken zijn.  

 

4. Buurtvolleybal: 

Positief resultaat. Nog geen rekening van de huur gekregen.  

Wat heel leuk was dat er veel nieuwe leden hebben meegeholpen. Dit was super! 

We gaan wel kijken of we het anders kunnen gaan organiseren, misschien ism met de 

voetbal. 

Ook toezien op eigen drank/versnaperingen? 

Nog geen voorzitter! 

 

5. Bestuurssamenstelling: 

Vorig jaar hebben we een wake-up call brief uitgestuurd. Hier zijn heel veel leuke 

reacties op gekomen in allerlei afdelingen binnen de volleybal: oud papier 

/scheidsrechters/balsponsoren/vrijwilligers BVB/hulptrainers/coaches/tellers maar 

bovenal ook de bestuursfuncties. 

Barend Ravenhorst wil penningmeester worden, Peter Bouw doet de sponsoring en 

Aranka wilde dan het voorzitterschap gaan doen.  

Romy Coers heeft heel veel communicatie (website/facebook) op zich genomen.  

Alle aanwezigen gaan akkoord met de nieuwe bestuurssamenstelling. 

 

Aankomend seizoen op zoek naar: nieuwe TC senioren omdat Gerjen er mee gaat 

stoppen. Ook een oud-papier coördinator en voorzitter Buurt Volleybal.  

 

Toch maar weer eens rondje “wake-up” call doen dit seizoen! 

 

6. Rondvraag: 

Leon: waar wil je op in zetten om de club gezond te houden. Meer 

leden/inkomsten/uitgaven. Antwoord van Aranka is toch meer leden. We zijn hier al 

mee bezig. Wordt gecommuniceerd in Wijdemeren nieuws. Probleem blijft dat het 

aantal leden tussen 20-40 niet hoog is. 20-tigers gaan weg ivm studeren buiten het 

dorp en komen moeilijk terug. Misschien wat meer bonnen in de loterij doen van de 

BVB en dan voor de competitie. En ook het recreatieve gedeelte meer benutten. Niet 

alleen binnen maar ook beachen (goed plan opzetten voor volgend jaar zomer), of 

eens een 3x3 toernooi regelen. Ouders mee laten trainen met de trainingen van de 

kinderen. Misschien blijven ze hangen.  

Verenigingsapp via de Nevobo – even kijken of het werkt voor ons? Gerjen neemt dit 

op zich.  

Saskia: schema oud papier staat verkeerd op de site. Gaat Gerjen regelen.  

 

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


