
 

Algemene Ledenvergadering volleybalvereniging Nederhorst seizoen 2016-2017.  

Datum: 27 september 2017  

locatie: de Spot 

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

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

(bestuur), Wessel Blok, Ray Verzijden, Saskia OVeres, Ine Klosters, Mirjam Borstlap, 

Lucia Hogenberg. Rob Beemster, Simone van der Meer, Sheena van Ingen, Ilse van 

Deutekom, Leon ten Barge, Maaike Bron  

 

Afwezig met bericht: zie overzicht Angelique  

 

1. Welkom en mededelingen: 

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

laatste optreden als voorzitter omdat we verantwoording afleggen voor vorig seizoen.  

We hebben de financiële stukken van 2016-2017 en begroting 2017-2018 naar alle 

leden opgestuurd.  

 

2. Goedkeuren notulen vorige ALV 

Worden goedgekeurd 

 

3. Nieuwe penningmeester 

Niels wordt aangenomen als nieuwe penningmeester.  

 

4. De Euro’s: 

Mirjam – dit jaar geen grote club Aktie opgenomen? Nee dat klopt. Kinderen waren 

niet meer zo enthousiast dus even jaartje overgeslagen. Mirjam geeft aan dat zij een 

huilend kind had. Monique geeft aan dat administratieve werk goed te doen is. Was 

met name moeilijk om kinderen te enthousiasmeren.  

Lucia – post betalingsverschillen. Waar komt dit vandaan? Sponsor niet betaald, 

lidmaatschappen x 3 niet betaald en verschil DEF weekend.  

Leon – kosten beachvolleybal? Inkomsten van abc jeugd zijn door Monique later 

overgemaakt dus worden dit jaar meegenomen. Vandaar kosten en geen opbrengsten 

maar die zijn er dus wel.  

 

Aranka geeft aan dat we nog steeds goed bij kas zitten maar dit komt mede omdat we 

geen duurbetaalde trainers hebben.  

Aranka geeft aan dat er teams binnen de abc 1- en 2x trainen. We willen de teams die 

2x trainen gelijk gaan trekken. Dus 2x trainen € 138,-- en 1x trainen € 111,--. Zijn er 

mensen die hier tegen zijn? Niemand heeft bezwaar en vindt het juist heel logisch. Dit 

gaat dus in per seizoen 2018-2019.  

 

Kascontrole afgelopen seizoen is gedaan door Niels Korver en Wessel Blok. 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. 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." 

Aranka gaat eerst eens door onze successen! Dat zijn er veel. Zeker als je bekijkt dat 

we nog maar 1 jaar (van de drie) bezig zijn.  

En nu “hoe gaan we verder?” 

 

Ine neemt het over! 

 

Iedereen moet een kaartje uitzoeken waarmee je aangeeft waar je de vereniging over 

twee jaar ziet staan.  

Hier uit komt voort: 

• Geen eilanden cultuur meer hebben maar een groot team zijn 

• Balans tussen betrokkenheid van de ouder. We gaan streven naar 100% 

betrokkenheid van leden en van ouders. Proberen voor elkaar te krijgen dat 

iedereen trots kan vertellen iets voor de vereniging te doen zodat die paar die nog 

niets doen een uitzondering zijn maar ook wel zien dat ook zij iets kunnen doen! 

• Trots op onze vereniging. Kinderen in Nederhorst hebben een keuze om buiten 

voetbal/tennis/judo/gym ook voor volleybal te kiezen! 

• Samen – met elkaar voor de vereniging gaan 

• Zorgen dat we elkaar beter leren kennen 

Hier uit voortkomend gaan we in groepjes eens kijken wat we kunnen doen om 

bovenstaande voor elkaar te krijgen. Hier komen een heleboel leuke en concrete 

ideeën uit voort. Aranka en Helga gaan deze bundelen en communiceren binnen de 

vereniging! 

Aranka sluit de vergadering om 22.00 uur.  


