
 

Algemene Ledenvergadering volleybalvereniging Nederhorst seizoen 2018-2019  
 
Datum: 31 oktober 2018  
Locatie: Sporthal de Blijk 
Aanwezig: Monique Schoordijk (bestuur), Helga Jansen (bestuur-notulist), Remko van ’t Klooster (bestuur), 
Niels Korver (bestuur), Mirjam Borstlap (bestuur), Simone van der Meer (bestuur), Inge Pietersen 
(bestuur), Sandra Gorter (bestuur)  
 
Rob Beemster, Saskia Overes, Aranka Breed, José Neering, Lucia Hogenberg, Angelique van Dijk, Leonie 
Best, Renata Besemer.  
 
Afwezig met bericht: Leon ten Barge, Anneke Hilhorst, Jantine Vos, Anita van den Bosch, Wessel Blok, 
Martine de Bruijn, Eva Brandse, Sonja van Dijk 
 
 
Welkom en mededelingen: 
Helga opent de vergadering. Welkom aan iedereen die er is.  
 
 
Huidige bestuurssamenstelling:  
Door de vele veranderingen binnen het bestuur, waar we heel blij met zijn, stellen we iedereen even voor. 
Aangezien er nieuwe gezichten zijn binnen de leden doen we ook even een voorstel rondje van de 
aanwezige leden.  
 
 
De Euro’s: 
Niels loodst ons door het financiële verslag van 2017-2018. We hebben uiteindelijk een klein bedrag van € 
869,-- over gehouden. Hierdoor blijft onze financiële huishouding gezond.  
Daarna de begroting van 2018/2019. Jose vraagt waarom er zo’n groot verschil is tussen trainerskosten 
vorig jaar en dit jaar. Niels legt uit dat dit komt doordat de trainers een trainerscursus hebben gevolgd. 
Kosten hiervan staan op vorig jaar. 
Later zal Jose nog vragen waarom zaalkosten verschillen t.o.v. vorig jaar. Dit komt omdat we meer 
zaalhuur verwachten i.v.m. meer teams die trainen en wedstrijden spelen. 
Niels legt uit dat de financiële buffer is ontstaan ten tijde van het organiseren van het BVB. Hiervoor was 
vooraf geld nodig om e.e.a. te financieren. Hij zegt dat het dus wel heel goed is om een buffer te houden 
voor het geval een toernooi hiervoor terug gaat komen. 
 
Oud papier: doordat crescendo is weggevallen bij het rooster om jaarlijks oud papier op te halen heeft de 
voetbal aan ons de vraag gesteld of wij dit konden oppakken. Renata heeft uitgelegd dat het nu al best 
moeilijk is om e.e.a. rond te krijgen. Voetbal is nu aan het kijken of een andere vereniging (BRC) dit wil 
gaan oppakken. Daarnaast gaan ze zelf ook kijken of ze nog verder willen. Het zou dus heel goed kunnen 
dat als de voetbal besluit helemaal te gaan stoppen dat wij het oud papier lopen kwijtraken. Dit scheelt dus 
ca € 1.000,-- inkomsten per jaar. Er komen wat ideeën op tafel hoe dit op te vangen (contributie 
verhoging? – als je niet loopt dan moet je € 10,-- pp betalen). We besluiten om gewoon even af te 
wachten wat er uiteindelijk gaat gebeuren. In januari, tijdens onze volgende bestuursvergadering, moet 
e.e.a. duidelijk zijn en dan gaan we over een vervolg nadenken.  
 
Daarnaast volgend jaar contributie bespreken tijdens de ALV. Goed kijken of er een noodzaak is om e.e.a. 
te gaan verhogen. Je kan dit pas 1 jaar daarna laten ingaan! 
 
  



Kascontrole afgelopen seizoen is gedaan door Mark van ’t Klooster en Jeroen Oosterhof. Zie onderstaande 
verklaring van de kascommissie: 
 

 
Voor de getekende versie graag vervoegen bij het bestuur 

 
 
Ledenadministratie 
Simone geeft aan druk bezig te zijn met Angelique om procedure door te lopen bij het aanmelden van 
nieuwe leden en afmelden van leden vorig seizoen. Zijn op dit moment al 4 nieuwe DEF leden / 1 c-lid en 
twee recreanten en nog 1 nieuw lid bij dames 2.  
 
 
Communicatie 
Monique gaat zich volledig richten op de communicatie. Dit is voor de neusbrief/facebook/website (samen 
met Tjeerd) en Wijdemeren nieuws. Heb je ideeën of leuke weetjes laat het weten! 
 
 
Sponsoring 
Sandra heeft de eerste sponsor binnengehaald. Thuizbij gaat shirtsponsor van MC2 worden. Daarnaast 
gaat Sandra zich voornamelijk richten op lokale ondernemers.  
 
 
Technische zaken TC senioren 
Inge is aan het eind van het seizoen begonnen met de TC van de senioren. Ze verteld dat het uiteindelijk 
toch gelukt is om 3 dames teams te hebben. Alles loopt op dit moment en ze houdt de vinger aan de pols 
bij de teams. 
 
 
Technische zaken TC ABC jeugd 
Mirjam heeft de zaken overgenomen van Monique en is ook aan het kijken hoe alles verloopt op dit 
moment. Hier en daar moet er wat gecorrigeerd worden maar het loopt allemaal. 



 
 
Technische zaken TC DEF jeugd 
Een stabiel seizoen. We begonnen met 4 teams en eindigden met 5 teams. Niet heel veel nieuwe leden 
maar aan het einde van het jaar ook maar twee afmeldingen. Wel is er dit jaar een hele grote groep die 
overgaat naar de C-jeugd. Daar zijn we heel trots op omdat heel veel kinderen bijna alle niveaus van de 
DEF jeugd hebben doorlopen. Succes meiden! 
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 wederom naar het regionaal kampioenschap. Met 
Tosia als volleybal lid en voorderest geen leden hebben ze het super goed gedaan.  
Het seizoen hebben we goed afgesloten met het DEF kamp dat Mirjam Borstlap dit keer voor de 2e keer 
heeft georganiseerd. Een super weekend dat zonder hulp van de vele ouders niet kan plaatsvinden. Wordt 
zeker een jaarlijks terugkerend evenement. Volgend jaar uitgebreid naar de C-jeugd???? 
 
 
Wedstrijd- en scheidsrechterzaken 
Doordat er 1 team meer bij de senioren is en 1 team meer bij de abc jeugd zijn er dit jaar meer 
wedstrijden in te plannen voor Remko. Uiteindelijk besloten om op een aantal thuisrondes 3 wedstrijd 
rondes te gaan plannen. Helaas is er geen andere optie dan deze aangezien we ook willen dat trainingen 
gewoon doorgaan en uitwijken naar een andere dag is voor nu nog geen optie. Helga vraagt ieder zijn 
begrip hiervoor. Ook als helaas jou wedstrijd net even uitloopt. Ook leuk om naar een andere wedstrijd te 
kijken toch! 
Remko heeft bij d2 en d3 verzoek neergelegd dat ook zij scheidsrechters moeten leveren. 2e helft van het 
seizoen moeten zij starten ook al om dat deze helft er 20% meer wedstrijden zijn dan tijdens de 1e helft. 
Uitdaging dus! 
 
 
Back to the Future 
Helga legt onze visie nog eventjes uit. "Binnen 3 jaar een betrokken breedte vereniging zijn met een 
gezonde verdeling tussen jeugd- en seniorenleden." 
Heel veel successen behaalt / wel besloten dat er geen nieuwe ideeën meer bij gaan komen maar dat we 
ervoor gaan zorgen dat degene die ingebracht worden opgepakt gaan worden.  
En nu “hoe gaan we verder?” 
 
Hoe nu verder?  Aangezien we het laatste jaar van ons project ingaan, wordt het dit jaar een jaar waar het 
woord “doen” belangrijk gaat worden. In het boekje dat ieder lid recentelijk heeft ontvangen staat een 
overzicht van alle ideeën met daarbij of we hier iets wel/niet meegedaan hebben.  
Kijk naar waar jij aan hebt bijgedragen! Bedenk wat jij nu doet voor de vereniging. Kan hier nog iets bij? 
Kan ik iemand anders enthousiast maken om ook iets te doen? Kunnen we iets als team oppakken? Sta 
echt eens stil bij “kan ik echt niets doen?”   
Tenslotte is de vereniging vóór ons allemaal en wordt hij dóór ons allemaal gedragen! Wil je iets oppakken, 
laat dat dan weten aan Helga of Aranka.  DOE MEE! Zodat we aan het eind van het jaar kunnen zeggen: 
“Onze vereniging staat ergens voor en met elkaar gaan we verder!”   
 
Op korte termijn zullen we bij de teams langs komen om te kijken wat elk team aankomend jaar kan 
oppakken. 
Daarnaast komt er een follow up op de informatie die we hebben gegenereerd tijdens de talentscouting 
 
 
Rondvraag 
Er zijn geen vragen. Maar José heeft een voor ons leuk voorstel. Hoewel ze een nieuw lid is en net in het 
dorp woont, wil ze het voorzitterschap op zich nemen. Eerst een jaar ‘onder voorbehoud’, past de club bij 
haar en andersom, daarna dus mogelijk doorlopend gedurende de normale bestuursperiode. Ze stelt zich 
even kort voor en daaruit blijkt dat volleybal bij haar en bij haar kinderen een belangrijke rol speelde en 
dat ze veel ervaring heeft bij het besturen van een volleybalclub. We gaan mee met het voorstel van een 
‘interim-jaar’ en spreken af dat zij/wij daarna beslist/besluiten of ze verder gaat.  
Een super mooie afsluiting van een goede vergadering!!! 



 
Helga bedankt iedereen voor hun interesse en sluit de vergadering.  


