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Notulen Algemene ledenvergadering ABS Volleybal 
 
Datum  : 7 november 2016; 19.30 uur 
Plaats  :  kantine De Uutvlog 
Aanwezig :  38 leden en bestuur  

 

 
1. Opening 
Frank opent om 19.35 de vergadering. Niels ten Katen van het algemeen bestuur wordt 
speciaal welkom geheten.  
 
André en Henk wordt gevraagd naar voren te komen. Ze zijn beide voorgedragen voor lid 
van verdienste. Ze krijgen een fles waarvan ze zelf het etiket mogen voorlezen. Frank geeft 
aan dat hier 80 jaar volleybalervaring staat. Heel veel leden jong en oud hebben het spelletje 
van de heren geleerd. Maandag is heilig voor Henk. Altijd gereserveerd voor ABS-volleybal. 
André is altijd weer te verleiden tot een functie. Ze krijgen een bloemetje voor de 
echtgenotes.  
 
2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 9 november 2015 
Geen op of aanmerkingen en wordt vastgesteld. 
 
3. Jaarverslag seizoen 2015/2016 
Frank leest het jaarverslag voor. 
Dit levert geen vragen op. 
 
4.  Financieel overzicht 
Resultaatrekening 
Frank legt uit wat er te zien is op het papier dat her en der ligt.  
Reserves zijn toegenomen met 3.000 euro. Verder nog vorderingen ter hoogte van 6.000 
euro.  
Opbrengst kantine meer dan begroot. 
Acties en activiteiten heeft resultaat dat ruim 3000 hoger ligt dan begroot. Opbrengsten in de 
breedte dus hoger.  
Er zijn geen opmerkingen of vragen? 
 
Verslag Kascommissie  
Marjolein Broekhuis-Udo en Inge Leerkes waren de kascommissie. Inge is geen lid meer.  
De controle heeft nog niet plaats gevonden. 
André biedt aan om de kascontrolecommissie te komen versterken. Marjolein en André dus.  
We publiceren het verslag in de AHN. De ALV stemt hiermee in.  
 
Verkiezing kascommissie volgend seizoen 
André gaat het sowieso 2 jaar doen. Jolande gaat ook in de kascommissie voor volgend jaar. 
 
Begroting en contributie 
Frank licht de begroting toe.  
Vraag:  

• Waarom kosten activiteiten omhoog. Ilse: nu anders ingestoken. Nu opbrengsten 
bovenin en kosten onderin. Nu alle kosten in de kosten zodat je een duidelijker beeld 
hebt. Per saldo komt het op hetzelfde neer.  

Verder gaat de ALV akkoord met de begroting.  
Contributie is het voorstel dit gelijk te houden. Dus ook komend seizoen geen 
bondscontributie innen.  
Dit is ook akkoord voor de ALV.  
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5. Ingekomen stukken 
Uitnodiging van Algemeen Bestuur ABS voor ALV 21 november. 
 
6. Grote Clubactie 
Jeanette Wibbelink doet verslag.  
Iets minder opbrengst dan vorig jaar. Nu 490 euro.  
Frank geeft aan dat dit geheel ten goede komt van de jeugd.  
 
7. Stratenvolleybal 
Er wordt kort verslag gedaan van het toernooi van afgelopen jaar. In totaal hebben 21 teams 
deelgenomen; 10 op vrijdag en 11 op zaterdag. Er waren 6 bekersponsoren.  
Op 17 en 18 maart 2018 is de volgende versie van het Stratenvolleybaltoernooi.  
Ook hier geldt: zonder vrijwilligers geen toernooi.  
Uitbreiding van de commissie lijkt logisch. Nina Happ stapt uit de commissie. Silvia stapt er 
na 8 jaar ook uit. Barbara, Martin en Nicol zitten en nu in.  
Wie meldt zich aan. We hebben er eigenlijk 2 nodig. Anders in ieder geval oproep in de 
AHN. Er moeten er echt 2 bij komen.  
 
Ellen wil niet in de organisatie maar wil wel hand- en spandiensten verlenen.  
 
Silvia wordt door Frank even extra in het zonnetje gezet. We hebben dit niet voorbereid dus 
het bestuur staat met lege handen. NB Dat wordt later goed gemaakt met een bloemetje aan 
huis bezorgd bij Silvia.  
 
8. Beach 2015-2016 
Ellen doet verslag. 
Maandag was vrije inloop. Woensdag extra training van een echte beachtrainer. Werd veel 
gebruik van gemaakt. Jeugd was ook enthousiast.  
Mini's willen eigenlijk ook wel het zand op. Dat wordt speerpunt voor komend jaar. In ieder 
geval op de maandag. Nanda wil wel meedenken over de mini's.  
De woensdagavond training komt waarschijnlijk weer van dezelfde trainer.  
Beachclinics voor de basisscholen is ook erg goed bevallen. Zeker de aansluiting met BOTB 
was groot succes. Gaan we dit jaar weer proberen.  
Afgelopen jaar niet iemand van ABS bij deze clinics gehad. Henk geeft aan dat hij Johan 
Strokamp wel wil bijstaan.  
Ook verschillende activiteiten 20 graden borrel en afsluittoernooi.  
Ideeën zijn om wellicht burentoernooi of zoiets of een beachvriendentoernooi.  
 
We gaan 2 nieuwe netten aanschaffen. Zijn al stuk.  
Winterklaar maken is ook weer gelukt. Was veel werk. Net als in het voorjaar weer het 
speelklaar maken.  
Iedereen bedankt die er was.  
Frank geeft aan dat we terug kunnen kijken op een mooi beachseizoen.  
 
9. Activiteitencommissie 
Vraag is of we nog een activiteitencommissie nodig hebben. Er is nu nog maar één activiteit.  
Ilse is het enig lid. (Zij wil trouwens ook wel assisteren bij het stratentoernooi) 
Nu alleen het oliebollentoernooi/nieuwjaarstoernooi.  
De rest van de activiteiten is ondergebracht bij andere commissies (jeugd en beach) 
Nicol Kloet wil Ilse wel helpen.  
Ellen geeft aan dat we elkaar al vaak op de vrijdagavond treffen. Dat geeft dat er wellicht 
minder activiteiten nodig zijn.  
Er komt niet direct een vraag om extra activiteiten. 



 

3 

 

 

 
10. Verkiezing bestuursleden 
Aftredend en herkiesbaar Jan Pluim (Secretaris), Karin Visser (coördinator Jeugd) 
Fijn dat het bestuur zo lang in dezelfde samenstelling.  
Frank bedankt Karin en Jan voor nog 3 jaar. 
 
11. Mededelingen en wvttk 

• Technisch beleid.  
Nanda licht toe. We gaan werken met een blokkenschema. Blokken van 6 weken. Dat 
geeft het hoofdaccent weer. Nanda heeft het overgenomen van Devolco. Nu aan het 
herschrijven. Dennis en Piet kijken hier ook naar. We hebben een tijdpad bedacht om 
in januari te starten met implementeren. Daaromheen komt een soort algemeen 
beleid.  

• Frank geeft aan dat de handbal de vloer erg slecht vindt. Verder ook samen met de 
handbal zoeken naar mogelijke uitbreiding van de zaal.  

• Freek vertelt over de club van 100. Een en ander heeft vorm gekregen. Nu bestaande 
sponsoren overhalen om lid te worden en hun bijdrage naar 100 euro te brengen. 
Beachveld heeft ook veel ruimte om te behangen met sponsordoeken. Als je iemand 
weet als sponsor, benader hem of geef het door aan Freek. 

 
12. Rondvraag 

• Eric. Terugkomen op GCA. Loopt hier nu 5 jaar en leest nu van GCA. Hij heeft nog 
nooit een lot gekocht. Laat de jeugd ook tijdens de training komen verkopen. Rianne 
reageert hierop. Zij is afgelopen jaren vaak met boekjes langs de team gegaan en 
kreeg vaak nee. Kan nu nog.  

• Piet. Karin is onlangs gestopt met training geven meisjes C. Piet doet nu beide teams 
met ondersteuning van Luka en Willem. Dat is niet voldoende. Wie wil ondersteunen. 
18.30 tot 19.30 uur.  

• Piet. 10 September was openingstoernooi. Moeten we dat weer doen? Zaterdag of 
vrijdag? Frank stelt voor om dit via de aanvoerdersapp te vragen. Jeanet vraagt of 
mini's ook mee kunnen doen in dit toernooi.  

• Carla. Jammer dat afgelopen seizoen de zaaltrainingen in mei al waren afgelopen 
ivm beach. Zij is geen beacher dus stopt het seizoen al vroeg. Freek geeft aan dat 
het in mei altijd ook al mager was. Dus bijna voor nop de zaal gehuurd. Afgelopen 
jaar was het weer bar slecht waardoor beach ook vaak niet door ging. Maand mei 
staat wel als optie open voor de zaal. Als er meer zeggen langer in de zaal te willen 
dan is dat wel mogelijk. Komend jaar 18 mei einde zaalseizoen. Carla stelt voor om 
tegen die tijd te inventariseren of er nog meer beach-haters zijn die liever in de zaal 
trainen. Hier stemt het bestuur mee in.   

• Jolande heeft haar broer gepolst. Hij wil wel sponsor zijn 
 
13. Sluiting 
Frank sluit om 20.33 de vergadering en wenst iedereen een heel sportief seizoen toe. 

Iedereen die wil kan nog even een balletje slaan.  


