
 

Algemene Ledenvergadering volleybalvereniging Nederhorst seizoen 2015-2016.  

Datum: 8 november 2016 

Locatie: de Spot 

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

(bestuur-notulist), Aranka Breed (bestuur), Remko van ’t Klooster (bestuur), Dave van 

Hout, Martine de Bruijn, Janny Landheer, Anita van den Bosch, Lucia Hogenberg, Chantal 

de Vries, Sonja van Dijk, Maarten Gillissen, Wessel Blok, Gerjen Binnenkamp, Rick 

Singstra, Saskia Jansen, Ernst Stoker, Sandra Gorter, Maaike Bron, Ilse van Deutekom, 

Annet Visser, Tino, Renate Besemer  

 

Afwezig met bericht: zie overzicht Angelique  

 

1. Welkom en mededelingen: 

Aranka opent de vergadering. Welkom aan iedereen die er is!  

We hebben de financiele stukken van 2015-2016 en begroting 2016-2017 alsmede het 

TC overzicht naar de mensen gestuurd die zich hebben aangemeld. 

Sandra Gorter heeft een vraag over het BVB. Ze heeft gezien dat het BVB niet zo heel 

veel opbrengt. Ze vindt dit heel erg jammer omdat er wel heel veel werk vooraf en op 

de dag zelf in zit. Aranka legt uit dat we het afgelopen jaar 2x kosten hebben moeten 

betalen omdat we het jaar ervoor niets hadden gekregen. Daarnaast betalen we 

natuurlijk ook voor de drankjes e.d. Maar natuurlijk moet hier eens heel goed naar 

gekeken worden en ook of er andere opties zijn.   

 

2. De Euro’s: 

Aranka kijkt nog even verder naar de financiële cijfers. De begroting van het 

afgelopen jaar zou uitkomen met een behoorlijk tekort. Dit was bewust gedaan omdat 

we ook vonden dat er iets speciaals gedaan moest worden voor onze leden omdat we 

er financieel gewoon goed voor staan. Maar uiteindelijk hebben we het jaar afgesloten 

met een tekort van € 1200,--. Dit is gezien het bossaball en ook het beachveld dat 

betaald is gewoon een super goed resultaat. 

Dit jaar hebben we op de begroting een tekort van € 650,--. Het BVB is niet 

opgenomen daar we niet weten of deze dit jaar wel doorgang gaat krijgen. Voorderest 

een budget voor ons project van € 2000,--. 

Kascontrole afgelopen seizoen is gedaan door Ernst Stoker en Wessel Blok. 

 

3. Technische en wedstrijd zaken:  

TC Senioren: 

Na een ontzettend leuk en sportief jaar is het seizoen helaas alweer voorbij. Dames 1 

is op een keurige 8e plaats geëindigd.  We zijn er druk mee bezig om volgend seizoen 

weer een jong damesteam in te schrijven dus mocht je graag willen volleyballen kom 

gezellig eens een keer beachen.  

Dames 2 is na een enerverend  seizoen op de 6e plaats geëindigd en ik blijf toch hoge 

verwachtingen van dit team houden. Wellicht volgend seizoen weer voor de pd gaan 

dames. Heren 1  heeft een hoop blessures  gehad maar is toch op een keurige 5e 

plek geëindigd.  De laatste wedstrijden deden er zelfs 2 heren mee van Heren 2. 

Mannen, op naar volgend seizoen en eigenlijk verwacht ik, mits iedereen fit is, toch 

een top 3 klassering.  



Heren 2 heeft een top seizoen gedraaid. Waar ze vorig jaar nog laatste werden in 

dezelfde klasse zijn ze nu 4e geworden. Wel duurde het seizoen iets te lang, want ze 

stonden 2e. Een prachtig resultaat heren. Volgend seizoen top 3?  

De recreanten hebben ontzettend  veel schik samen. De 7 vrijdagen dat zij speelden 

waren superleuk en zijn met veel enthousiasme  gespeeld. Volgend seizoen gaan de 

dames en heren wederom toernooitjes spelen. Ik wens jullie allemaal een hele fijne 

zomer en geniet ervan. Eind augustus  beginnen de trainingen weer en hopelijk is er 

dan een nieuwe TC.  Ik heb al eerder aangegeven dat ik stop per 1 juli. Dit was dus 

mijn laatste nieuws van de TC. De trainers voor de senioren,  op Heren 1 na, zijn 

rond voor volgend seizoen. Mochten jullie suggesties hebben voor een trainer voor 

Heren 1 dan horen wij dit graag.  

 

TC ABC-jeugd.  
Afgelopen seizoen was zeer succesvol voor de ABC jeugd. Om te beginnen hadden we 

sinds jaren weer een volle bezetting in alle leeftijdscategorieën.  

Twee meisjes C-teams, een jongens C team, een jongens B team en een  

meisjesteam in de B en A. Zij hebben 2 mooie competitiehelften gespeeld en we 

hebben zelfs meerdere kampioenschappen gevierd.  

 

Meisjes A werd in beide competitiehelften kampioen en jongens B en meisjes C1 

beiden in de eerste helft. Een heel mooi resultaat dus.  

 

Trots als we waren op de twee jongens teams die we rijk waren volgde toch wel grote 

teleurstelling dat een groot deel van deze jongens niet door ging bij Nederhorst 

omdat zij bijvoorbeeld kozen voor een andere sport of meer uitdaging wilden bij een 

andere vereniging. Een enorme uitdaging daardoor voor de TC. Wat te doen met de 

jongens die nog wel wilden blijven volleyballen bij ons? We hebben allerlei opties 

overwogen en met de betreffende jongens besproken en uiteindelijk zijn er, in 

overleg met alle betrokkenen, twee mixteams gemaakt. Meisjes A, zelf inmiddels ook 

wat ingekrompen, heeft er 3 jongens bij gekregen en speelt nu dus in de 

jongenscompetitie en meisjes C1 heeft er 2 jongens bij gekregen. Zij kunnen nog met 

dispensatie in de meisjescompetitie meedraaien. Best een aderlating aan het einde 

van afgelopen seizoen dus, maar dit zijn nou eenmaal de golfbewegingen waar we 

mee te maken hebben. We zijn weer met frisse moed aan het nieuwe seizoen 

begonnen! 

 

TC DEF-jeugd.  
Het eerste toernooi begonnen we met 3 teams. Maar gedurende de 1e helft zijn er 

weer veel nieuwe leden bij gekomen. Totaal wel 14! Waardoor we gedurende het 

seizoen 2 nieuwe teams konden inschrijven en we uiteindelijk met 5 teams gespeeld 

hebben. Wat ook heel leuk is dat we veel nieuwe jonge leden hebben gekregen die 

lekker op niveau 2 konden beginnen. Het mooie hiervan is dat, als de kinderen de 

hele DEF jeugd doorlopen ze al een goed niveau hebben als ze naar de C-jeugd gaan. 

We doen dus erg goed ons best om deze jeugd te behouden. Dit jaar lukt dat aardig 

want er zijn maar 3 kinderen eraf gegaan. Daarnaast zijn er maar 2 kinderen naar de 

C-jeugd gegaan waardoor we het nieuwe seizoen al met 5 teams starten. 

Ook weer het School Moves Volley gedaan. Was weer erg leuk om te doen en ook om 

te zien hoe enthousiast kinderen zijn. Dit jaar mocht de Jozefschool naar het 

regionaal kampioenschap. Met geen enkel kind erin dat op volleybal zit hebben ze het 

super goed gedaan.  

Het seizoen hebben we goed afgesloten met een super leuk feest bij Kinderfeestjes 

boerderij van Wijk in Nederhorst den Berg. 

  

 

 



4. Back to the Future 

Aranka legt onze visie nog eventjes uit. "Binnen 3 jaar een betrokken breedte 

vereniging zijn met een gezonde verdeling tussen jeugd- en seniorenleden." 

Back to the future staat voor "terug naar het verleden. toen we nog veel senioren 

leden hadden".  

We hebben met alle senioren gesproken en getracht de ouders van onze jeugdleden te 

bereiken. Opkomst hiervan viel wat tegen. We realiseren ons terdege dat we niet 

iedereen meekrijgen  maar de ouders die er zijn, zijn gelukkig heel enthousiast en 

daar zijn wij weer heel blij mee.  

Er zijn dan ook al een aantal resultaten. Veel aanmeldingen voor hulp tijdens de SMV 

trainingen op de scholen, we hebben veel ideeën ontvangen, leden zijn bereid om 

elkaar te helpen (oud papier H2) of acties met elkaar op te starten (Dames 1). 

Maar hoe gaan we verder? 

 

We hebben een boekje gemaakt met daarin alle ideeën. Iedereen mag deze eens goed 

bekijken en bedenken wat hem/haar aantrekt om eens over te gaan brainstormen.  

 

Er ontstaan 3 groepen: 

1) Leden werven 

2) Toernooien organiseren 

3) Hoe krijgen we mensen meer betrokken bij de vereniging 

 

Na het brainstormen worden de volgende resultaten gepresenteerd: 

 

1) Leden werven 
Janny Landheer / Anita van den Bosch / Dave van Hout / Martine de Bruijn / Annet Visser / Lucia Hogenberg 

/ Sandra Gorter 

 

Er gaat door deze groep een flyer/advertentie opgezet worden die in januari verspreidt 

gaat worden in het Wijdemeren nieuws / Vreelandse nieuws / Nigtevegt / Weesper 

nieuws / facebook. 

Daarnaast gaat Martine de Bruijn kijken hoe het jeugd activiteiten programma van 

Wijdemeren eruit ziet.  

 

Contactpersoon bestuur: Helga Jansen  

 

2) Toernooien organiseren 
Gerjen Binnenkamp / Rick Singstra / Ernst Stoker / Maarten Gillissen / Wessel Blok / Tino 

 

Er gaat een open training georganiseerd worden in januari. Wordt tijdens een 

trainingsavond gedaan. Iedereen, leden & nieuwe mensen, kan meedoen. Als het gaat 

lopen gaat dit meerdere keren per seizoen georganiseerd worden. Uiteindelijke doel is 

om betrokkenheid onder elkaar te verbeteren maar ook het aantrekken van nieuwe 

leden. 

Ook gaat er gekeken worden naar een ouder/kind toernooi 

 

Contactpersoon bestuur: Remko van het Klooster 

 

 

 

 

 

 

 



 

3) Betrokkenheid 
Sonja van Dijk / Saskia Jansen / Chantal de Vries / Maaike Bron / Renate Besemer  

 

Uiteindelijke plan is om een aantal contactpersonen te hebben per groep: 

* senioren: Renate Besemer / Janny Landheer / Dave van Hout 

* ABC-jeugd: Saskia Jansen / Sonja van Dijk 

* DEF-jeugd: Maaike Bron / Chantal de Vries / Mirjam Borstlap / Sandra Gorter 

 

Deze personen gaan binnen hun groep mee helpen met hand- en span diensten. 

Daarnaast gaan zij kijken binnen hun groep waar iedereen goed in is - talent 

management?  

 

Contactpersoon bestuur: Aranka Besemer  

 

We besluiten de avond met heel veel positiviteit. Ondanks dat het feit er wel ligt dat er 

veel mensen binnen het bestuur aan het eind van het seizoen van plan zijn ermee te 

stoppen. Janny vraagt of het niet mogelijk is dat eea gefarceerd gaat gebeuren? Daar 

moeten we even mee verder binnen het bestuur. 

 

Het bestuur gaat op korte termijn bij elkaar zitten om te zien hoe we eea verder gaan 

communiceren binnen de vereniging. 

Communicatie wordt heel belangrijk!!!! 

 

5. Bestuurssamenstelling: 

Aranka geeft aan welke functies vacant zijn. Maarten geeft aan dat dit toch wel 

zorgelijk is. Dat klopt! We hopen dat door ons project mensen zich weer betrokken 

gaan voelen bij de vereniging dat deze mensen zich gaan aanbieden zodat er nieuwe 

en frisse mensen erbij komen.  

 

6. Rondvraag: 

Aranka sluit de vergadering om 22.15 uur. We doen nog even een drankje. 


