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Notulen Algemene ledenvergadering ABS Volleybal 
 
Datum  : 6 november 2017; 19.30 uur 
Plaats  :  kantine De Uutvlog 
Aanwezig :  29 leden en bestuur  

Er is geen afvaardiging van het AB aanwezig.  

 

 
1. Opening 
Frank opent om 19.35 de vergadering. Moedig dat iedereen er is gezien de agenda.  
 
2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 7 november 2016 
Foutje in het verhaal over de kascommissie. Andre en Jolande hebben er intussen al 2 jaar 
opzitten. Verder geen op of aanmerkingen. Verslag wordt vastgesteld. 
 
3. Jaarverslag seizoen 2016/2017 
Frank leest het jaarverslag voor. 
Dit levert geen vragen op.  
 
4.  Financieel overzicht 
Resultaatrekening 
De financiële stukken ligger her en der in de kantine. Frank legt uit hoe het stuk in elkaar zit.  
Resultaat is dat de reserve met € 1.965 is toegenomen. Begroot was een tekort van € 670. 
Frank licht toe waar de verschillen door veroorzaakt worden.  
Eric vraagt waarop de kosten voor beach gebaseerd waren. Antwoord is dat er op basis van 
een inschatting een bedrag is opgenomen aangezien er zeker kosten te verwachten waren.  
 
Verslag Kascommissie  
De kascommissie bestond uit André en Jolande. André doet verslag.  
Ilse heeft goede koffie. Alle boeken doorgelopen. Zag er allemaal keurig uit. Ondanks dat ze 
overdag werkt toch veel energie is gestopt. Advies om decharge te verlenen. De vergadering 
gaat hiermee akkoord.  
 
Verkiezing kascommissie volgend seizoen 
André en Jolande beiden aftredend. Marjolein zou het nog een jaar doen maar was er dus 
vorig jaar niet. Ze wil dat nu wel inhalen. Verder meldt Wilma Denneboom zich aan.  
 
Begroting en contributie 
Frank licht de begroting toe. Qua contributie is het voorstel die gelijk te houden. Dus ook 
komend seizoen geen bondscontributie innen.  
Petra vraagt zich af waarom de opbrengsten van het clubblad op 0 zijn begroot terwijl er wel 
€ 1.750 opbrengst was in vorig seizoen. Antwoord: Begroting had hierop aangepast kunnen 
worden. Zit bij sponsoring in. Gaat alleen om club van 100. Indeling wordt voorgeschreven 
door het AB van ABS.  
Silvia: Verwachten we volgend jaar een duurdere trainer gezien de stijging van de kosten. 
Antwoord. Dat klopt. Dat gaat om Wil Dijkstra. We zijn werkgever dat loop via de 
salarisadministratie van ABS. Wij hebben besloten dat dit jaar zo te doen.  
De vergadering gaat akkoord met de begroting.   
 
 
5. Ingekomen stukken 
Uitnodiging van Algemeen Bestuur ABS voor ALV 22 november om 20.00 uur in het ABS-
Huus.  
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6. Grote Clubactie 
Jeanette Wibbelink doet verslag. Heel goed verkocht. Opbrengst met ruim 200 euro 
gestegen. Komt weer ten goede van de jeugd.  
Applaus.  
 
7. Stratenvolleybal 
Er wordt kort verslag gedaan van het toernooi van afgelopen jaar door Nicole Massop. Ze 
zoeken nog een aanvulling in de commissie. Dit heeft voor hen nu de hoogste prioriteit. 
Barbara geeft aan dat de verloting vorig jaar onder de teams mooi is verdeeld door allemaal 
enkele winkels te benaderen. Graag weer zo volgend jaar. Het is altijd wel lastig om met de 
huidige bezetting alle ingevuld te krijgen. Vorig jaar was er ook nog een klein 
wedstrijdprogramma in dat weekeinde. Dat hielp niet mee.  
 
8. Redactie clubblad Achter het Net 
Marjolein heeft aangegeven te willen stoppen. De vraag is wie het van haar wil overnemen of 
haar wil bijstaan. In de laatste AHN is al een oproep geplaatst.  
Verder vraagt Marjolein zich af of we het de AHN nog nodig hebben. Er wordt immers al via 
veel andere kanalen ook gecommuniceerd. Frank geeft aan dat de inkomsten van de 
sponsoring hier ook wel voor een deel aan gekoppeld is en dat je dus zeker niet zomaar kan 
stoppen.  
Altijd lastig om kopij te vergaren. Ellen geeft aan dat het bestuur ook wel kopij kan 
aanleveren. Frank geeft aan dat dat een vast punt op de agenda van de 
bestuursvergaderingen is maar dat het daadwerkelijk leveren nog weleens achterwege blijft.  
 
9. Beach  
Ellen doet verslag. Afgelopen jaar aantal zaken op de agenda. Vooral mini’s betrekken was 
belangrijk punt. Dat is gelukt. Trainingen voor en kunstwerk door de jeugd zijn daar mooie 
voorbeelden van.   
Ook van buitenaf wat vragen gekregen. Of de mini’s van Avior bijvoorbeeld bij ons van het 
beachveld gebruik kunnen maken. Wordt nog over nagedacht. Eric geeft aan dat Avior vorig 
jaar een eigen beachveld had. Daar wel rekening mee houden.  
Afgelopen jaar het losse verhuur bewust wat duurder gemaakt. Meer inzet op nieuwe 
beachleden en eigen activiteiten.  
Er waren maar liefst 11 beachleden. Dat is mooi, daar is dus vraag naar. Amigos toernooi 
was mooi. Zijn er ook een aantal beachlid van geworden. Leuk jaar gedraaid. Beachtraining 
was ook leuk met Marloes. Proberen we volgend jaar ook weer te krijgen. Verder zijn er 
nieuwe netten aangeschaft die overigens nog in het plastic zitten. De beachclinics voor de 
scholen zijn dit jaar ook erg leuk ingevuld door Johan Strokamp samen met Henk Koeslag.  
 
Komend beachseizoen willen we dit voortzetten. Geen grote nieuwe plannen. Staan open 
voor ideeën. Veld wordt aan het begin van het seizoen geëgaliseerd vanuit de 
supportersvereniging.  
Een oproep aan allen: Op de avonden dat er vanuit de vereniging wat georganiseerd wordt 
moet je als lid vanuit de kantine je consumpties betrekken. Dus geen eigen consumpties. 
Gaat om de maandagen en de woensdagen.  
 
Frank geeft aan dat hij ook hoort van plezier vanuit de jeugd.  
Ellen geeft aan dat het winterklaar maken ook weer is gelukt. Vraagt altijd de nodige inzet en 
de ‘vaste’ krachten konden dit jaar voor een groot deel niet. Dank daarvoor.  
Dennis geeft aan dat het gelijk was met de mini-ochtend. Dat is niet handig. Hier even naar 
kijken volgend jaar.  

 
10. Verkiezing bestuursleden 
Aftredend en niet herkiesbaar Freek van Hasz en Karin Visser.  
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Niet herkiesbaar is even nieuw voor de volleybal. Is al 6 jaar niet gebeurd.  
Freek en Karin treden af. We zoeken dus opvolgers. Maar eerst worden de aftredende 
bestuursleden bedankt met een bloemetje.  
 
Karin krijgt het eerste bloemetje. Karin is vooral druk geweest met de jeugd. Marjolein maakt 
een foto voor AHN. Frank geeft aan dat het mooi is om de jeugd aan het werk te zien tijdens 
de mini-ochtenden. Er zijn dan echt veel kinderen. Dit vraagt echt de nodige inspanning.  
 
Freek deed het wedstrijdsecretariaat. Het bestuur heeft veel bij Freek thuis vergaderd.  
We proberen pro-actief mensen te benaderen voor opvolging. Je mag nee zeggen maar 
denk er wel goed over na. Tot nu toe hebben we ook alleen nee ontvangen.  
We moeten beide functies echt opvullen.  
 
Silvia vraagt per wanneer en hoeveel tijd het wedstrijdsecretariaat vergt. Freek geeft aan dat  
de meeste werkzaamheden vanaf september voor nieuwe seizoen plaats vinden. Vooral de 
schema’s opstellen is wel een klusje.  
Je krijgt wekelijks enkele verzoeken voor verzetten e.d. Je hebt er wel wat werk mee dus. 
April begint de aanmelding voor het nieuwe seizoen. Afstemming met de handbal gaat 
soepel. Wel praktisch als iemand nu begint met meelopen. 
Frank geeft aan dat het mooi zou zijn om met het nieuwe schema mee te draaien voor 
januari.  
 
Vraag vanuit de vergadering of verschuivingen van wedstrijden via het wedstrijdsecretariaat 
moeten lopen. Freek geeft aan dat er is maar een login is en die bij hem ligt. Freek schuift 
het vaak wel terug naar het team: kom eerst maar eens met een datum. Dat voorstel doe je 
dan digitaal met de tegenstander. 
Laatste jaar ook wel met DWF meegeholpen. Dat gaat nu ook vrijwel vanzelf met de 
aanvoerders en de scheidsrechters. Gaat allemaal digitaal.  
 
Verder een idee uit de vergadering: Is het een idee om de ouders van de jeugd te benaderen 
voor invullen van functies. Het bestuur vindt dat zeker een goed idee.   
Ilse geeft aan dat zij volgend jaar stopt. Ook dat is wel een serieuze aankondiging en direct 
een oproep aan de leden om over na te denken.  
 
11. Mededelingen en wvttk 

• Ontwikkelingen sporthal. Nieuwe vloer zit er inmiddels in. Er zijn meer ontwikkelingen 
rond de sporthal. Gemeente heeft op kermismaandag een bijeenkomst georganiseerd 
rondom privatisering van de hallen en van de buitencomplexen. Daar komt 
donderdag 9 november een vervolg op. Vraag is of wij de hal zouden willen beheren. 
Grote verenigingen als Avior zouden dat bijvoorbeeld wel willen. Wij zijn hier meer 
dan terughoudend in. Exploitatie van de hallen is niet best. Wij hadden samen met de 
handbal ook al naar de gemeente geopteerd voor uitbreiding van de hal en de 
faciliteiten rond de hal. Je zit nu beperkt met de mogelijkheden.  

 
12. Rondvraag 

• Jolande vindt de schoonmaak erg slecht. Altijd zand op de vloer. Ook de kleedkamers 
niet heel proper.  
We geven als de vereniging een signaal aan de beheerder. Freek geeft aan dat dit al 
wel eens is aangekaart. Nicol geeft aan dat de vloer elke week schoongemaakt moet 
worden met water anders hou je dat korrelige ( heeft ze van een iemand die bij 
Descol werkt gehoord)   

• Ilse geeft aan dat enige tijd geleden is gesproken over VOG.  
Frank geeft aan dat dat geregeld wordt door groot ABS. Wij moeten een lijst 
aanleveren. Dat loopt dus wel. Er zijn ook vertrouwenspersonen.  
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• Ellen vraagt of wij regels hebben rond de jeugd met kleedkamers e.d. Bijvoorbeeld 
geen vaders de kleedkamer in bij de jeugd.  
Kunnen we wel aanvullen op de regels voor de jeugd.  

• André geeft aan dat de kantinedienst op vrijdag nogal wat problemen heeft met de 
voorraad. We lijken wel aan de laatste mem te hangen. Er zijn dan vaak veel zaken 
uitverkocht.  
Nemen we mee naar Henk Oonk. Wil André ook zelf wel doen. Freek heeft hier 2 
weken terug nog een mail over gestuurd. Ze willen wel iets doen met de kantine in de 
zomer. De vraag is gesteld wat beter/anders kan. Freek heeft hier een en ander voor 
aangeleverd. 

• Silvia vraagt in aansluiting of er alcoholvrij bier kan komen.  

• Gerard geeft aan dat we enkele jaren terug allemaal aan het tappen waren. Nu is de 
vraag anders geworden.  

• Eric viel op dat het in de kleedkamer erg druk was. Met 4 herenteams in 1 
kleedkamer. Petra geeft aan dat het wellicht kan om gewoon kk1 voor thuis heren, 
kk2 voor thuis dames en kk3 en kk4.  
Het bestuur kijkt nog een keer of de indeling slimmer kan. Is echt al best goed over 
nagedacht overigens.  

• Dennis vraagt toelichting op het technisch beleid. Jan licht dit toe.  

• Dennis: pleisters waren op. EHBO doos was gewoon niet op orde. Hoort zeker niet 
achter slot en grendel te liggen.  
Nemen we mee naar de supportersvereniging. Iemand moet zich verantwoordelijk 
voelen voor deze dozen.  

• Dennis en Dennis doen materiaalbeheer. Ballen al 2 maand in bestelling. Sloten 
zitten weer op de karren. Oproep aan iedereen om alles en zeker de ballen netjes op 
te ruimen.  

• Petra: Elk jaar een vergadering op het vroege tijdstip. Gaat altijd ten koste van de 
training van de dames. Kan dat wisselend vroeg of laat.  
De vraag is of, als je het om 21.15 regelt of mensen dan komen. Is wel weer erg laat. 
We kijken hier nog een keer naar.  
Nawoord: Is binnen het bestuur besproken. Besloten is toch het vroege tijdstip te 
handhaven. Er kan na de vergadering altijd nog getraind worden. Op de velden kan 
desnoods wat ingedikt worden.  

• Gerard stelt nog voor om de bestuursleden echt te laten aftreden volgens een vast 
schema. Je hebt dan geen verrassingen.  
Frank geeft aan dat het wel om vrijwilligerswerk gaat. Als je wil stoppen moet dat 
kunnen.  
 

13. Sluiting 

Frank sluit om 21.02 de vergadering.  


