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Notulen Algemene ledenvergadering ABS-afd. Volleybal Bathmen 
 

Datum  : 9 november 2015; 19.30 uur 

Plaats  :  kantine De Uutvlog 

Aanwezig :  27 leden en bestuur  

Afwezig met  

kennisgeving : Ellen Rensen, Marjolein Udo, Elian de Kleine, Petra van schooten,  

    Arno Lamberts, Petra Koeslag, Nanda Diekerhof 

    Algemeen bestuur Henk Oonk komt om 19.50 uur binnen. 

 

 

1. Opening 
 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 17 november 2014 

Geen op of aanmerkingen en wordt vastgesteld. 

 

3. Jaarverslag seizoen 2014/2015 

Frank leest het jaarverslag voor. 

Dit levert geen vragen op. 

 

4.  Financieel overzicht 

Resultaatrekening 

Frank legt uit hoe het resultaat tot stand is gekomen.  

Het vermogen is met 1500 toegenomen. Dat is een mooi resultaat. Begroot was ca. 0. 

Toelichting van Eric over Bathmen on the Beach. Dit heeft dit jaar ca. € 200 in de plus 

gedraaid. In de resultaatrekening is dit niet terug te vinden. Ilse geeft aan dat dit wel in de 

onderliggende stukken is terug te vinden maar dat dat weer samengevoegd wordt binnen 

centraal ABS. We nemen een keer een artikel op in de AHN.  

Silvia vraag naar de overige opbrengsten. Is een groot bedrag van ruim 2900. Frank legt uit 

waar dit vandaan komt. 

 

Verslag Kascommissie  

Petra van Schooten en Marjolein Udo hebben de kas gecontroleerd. Is in orde bevonden.  

 

Verkiezing kascommissie volgend seizoen 

Petra gaat eruit. Inge Leerkes stelt zich beschikbaar voor komend seizoen. 

 

Begroting 

Frank licht de begroting toe.  

Vraag van Barbara waarom de opbrengst van contributies achter blijft terwijl het aantal leden 

toeneemt. Ilse geeft aan dat dit het begin van het seizoen betreft. 

Jeugdsubsidie vervalt. 

Dennis Diekerhof vraagt naar het verschil in de kosten van de huur van de accommodaties.  In 

de jaarrekening zitten kosten van beach in. In de begroting alleen de zaalhuur. 

 

Contributie 

Reserves zijn voldoende. Geen reden de contributie te verhogen. 

Bondsgeld wordt ook nog door de vereniging betaald. Wordt niet verhaald op de leden. 

 

Silvia vraagt over de Vrijdagtoeslag. Er wordt nu nog maar de helft getraind. De bijdrage zou 
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gehalveerd kunnen worden. Frank geeft aan dat er in al die jaren ook niet verhoogd is. We 

bespreken het nog een keer in het bestuur. (Actie) 

Freek geeft aan dat de vrijdagavond weleens in het gedrang komt doordat daar nu veel teams 

ingedeeld zijn voor de wedstrijden. De nevobo deelt nog weleens een wedstrijd in op de 

tegenoverliggende vrijdag. 

 

5. Ingekomen stukken 

Uitnodiging van ABS groot voor ALV 23 november. 

 

6. Grote Clubactie 

Jeanet licht toe. Alleen de mini's zijn benaderd om loten te verkopen en zij hebben maar liefst. 

333 loten verkocht. Dit geeft een opbrengst van € 799,20. Dat is echt een mooi resultaat. Gaat 

ook dit jaar waarschijnlijk weer richting het jeugdkamp.  

 

7. Stratenvolleybal 

Silvia heeft mail aan Frank gestuurd. Frank leest dit voor. Volgend jaar 17 en 18 maart. 

Marije is uit de organisatie gestapt. Frank bedankt haar voor haar inzet. Ze is niet aanwezig.  

Graag een lid erbij. Martin Power gaat mee doen. 

 

8. Beach 2014-2015 

Ellen zou aanwezig zijn maar is verhinderd. Zij plaatst een toelichting in de AHN. (Actie) 

Eric geeft aan dat er goed is gecommuniceerd en dat er veel is gebeurd. Complimenten. 

 

9. Scheidsrechters en Digitaal Wedstrijd Formulier 

Scheidsrechters 

Eric neemt het woord. Op dit moment 17 scheidsrechters. 3 hebben zich teruggetrokken. We 

kunnen er nog wel wat bij gebruiken. 

Scheidsrechteravond was erg goed bezocht. Jongens A was er ook. Was erg positief. 

Dit jaar erg uitdagend. Allen spelen thuis op vrijdag. Maakt het lastig. Soms D1 tegen D3. Dat 

compliceert. 

Hopen dat er echt meer mensen zich beschikbaar gaan stellen. 

Er worden zaken makkelijk van elkaar overgenomen en dat is goed om te zien. 

Jolanda is onze PBV (beoordelaarster). Jolanda wil alle scheidsrechters een keer gaan 

bekijken om ze tips te geven. 

Week van de scheidsrechter is ook leuk verlopen. 

 

Digitaal Wedstrijd Formulier (dwf) 

Freek neemt het woord. We zijn er mee gestart in de vorm van een pilot. 

We doen het nu bij alle wedstrijden. Valt op zich mee. 

Formulieren hoeven niet meer doorgestuurd te worden. We gebruiken een eenvoudig 

formulier. Uitslag wordt na de wedstrijd in de computer ingebracht. Scheidsrechter en 2 

aanvoerders accorderen daarna digitaal. Het wordt direct digitaal doorgegeven.  

We werken nu met de oude laptop van Freek. Kan wel maar werkt niet echt lekker. We gaan 

nu een apparaat aanschaffen. Wordt in de sporthal opgeslagen. 

Elke: Je kunt de wissels niet bijhouden. Kan weleens uit de hand lopen. Freek geeft aan dat 

we ook naar een formulier van Devolco hebben gekeken en dat het daarop wel kan. Erik geeft 

aan dat je veel meer dingen niet kunt controleren. Het Devolco formulier is veel completer. 

Piet geeft aan dat je ook helemaal live kunt bijhouden. Freek legt de problemen daaromtrent 

uit. Maakt het eigenlijk nodeloos ingewikkeld. 

We gaan het devolco formulier nader bekijken.  De wensen die geuit zijn nemen we mee. 
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Eric: Het is ook leuk om direct de stand te kunnen zien. 

 

10. Verkiezing bestuursleden 

Aftredend en herkiesbaar Frank Machielsen (voorzitter); Gerdi Schoemaker (TC); Ilse de 

Winter (penningmeester en ledenadministratie) 

Er is geen bezwaar, wel applaus, voor alle 3 de kandidaten. 

Daarmee zijn zij herkozen.  

 

11. Mededelingen en wvttk 

 Mini's jeugd en senioren hebben nu allemaal een trainer. Gido heeft enorm gelobbyd. 

 Nicole geeft aan dat zij de mini's traint van 16.30 tot 17.30. Ze moet echter steeds 

vaker werken. Daarom moet ze per januari stoppen. Als ze een vast persoon heeft om 

over te nemen kan ze wellicht wel door. Dat moet dan wel geregeld zijn. Jolanda wil 

altijd wel invallen. 

 Karin geeft aan dat het handig zou zijn als er een soort poule van achtervang voor 

trainers is. Doen we een oproep in de AHN.  

 Website. Jan geeft de problemen aan. Henk geeft aan dat het Algemeen bestuur eerst 

intern gaat zoeken. Is hier geen oplossing mogelijk dan wordt een externe partij 

geworven. 

 

12. Rondvraag 

 Gido. Is er al een coolpack aanwezig. Deze is echt nodig. De packs die er waren zijn 

weg. Nemen we mee. Wordt ook ter plekke aan Henk gevraagd. Henk geeft ook aan 

dat ze wel neergelegd worden maar dat ze binnen de kortste keren weer verdwenen 

zijn. Hoeveel moet je er aanslepen om dat voor te zijn. Schijnt een gewild artikel te 

zijn. Erik geeft aan dat ze er gewoon moeten zijn. Koop er gewoon 20 en leg er 2 in de 

koeling. (Actie) 

 Karin. Je geeft aan steeds meer jeugd. Wat is de visie van de vereniging op jeugd. 

Veel van dat soort vragen. Dennis wil hem nog wat breder trekken. Hij zou ook nog 

wel wat langer willen trainen. Piet geeft aan dat de jeugd maar een uur traint. Nicole 

geeft aan dat de mini's met een uur wel klaar zijn. Frank geeft aan dat er een keer een 

bijeenkomst zou moeten komen om hierover met elkaar van gedachten te wisselen. 

Dus gewoon breder neerzetten. Hier een concept neerzetten. Dennis geeft aan dat dat 

niet alleen voor de jeugd geldt. Gaat echt om alle onderdelen van de vereniging. 

(Actie) 

 Erik geeft aan dat te weinig zaalruimte wellicht ook moet leiden tot een ledenstop. 

 Silvia. Hebben zich al mensen gemeld voor de TC? 2 mensen is echt te weinig. 

Rianne. Is dit niet iets voor de trainers. Frank: er wordt al wel ruggespraak gepleegd 

met de trainers. Gerdi heeft vandaag een mailtje gehad van iemand die het wellicht 

wel wil. 

 Henk. Excuses dat hij wat later is. Verzoek aan het bestuur om de verslagen te mogen 

ontvangen. Van ALV en bestuursvergaderingen. 

 Henk. Complimenten aan de volleybal voor de wijze waarop e.e.a. functioneert. Gaat 

erg goed. Succes voor komend seizoen. 

 Elke. Hoe gaat het met de douches. Piet geeft vanuit zijn werk aan dat men er mee 

bezig is. 

 

13 Sluiting 

Frank sluit om 20.33 de vergadering en wenst iedereen een heel sportief seizoen toe. 


