
 

 

 

 

Notulen Algemene ledenvergadering ABS Volleybal 
 
Datum  : 5 november 2018; 19.30 uur 
Plaats  :  kantine De Uutvlog 
Aanwezig :  32 leden en bestuur Miret is namens het bestuur van het AB aanwezig.   

Afzeggingen van Piet, Arno, Luka, Dennis, Petra en nog enkelen die de 
secretaris verzuimd heeft op te schrijven.  

 

 
1. Opening 
Frank opent om 19.37 de vergadering. Frank refereert nog even aan vorig jaar. Lef om hier 
te zijn gezien de immer voortgaande zoektocht naar vrijwilligers.  
Speciaal welkom aan Miret van het algemeen bestuur.  
 
2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 6 november 2017 
Geen op of aanmerkingen. Verslag wordt vastgesteld. 
 
3. Jaarverslag seizoen 2017/2018 
Frank leest het jaarverslag voor. Aantal miniteams gaat weer naar 3. (was 2). Toernooi was          
alleen met jeugd. Wordt gecorrigeerd in het verslag.  
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.  
Levert geen vragen op. Wel wat extra toelichting. 
 
Verslag Kascommissie  
De kascommissie bestond uit Marjolein en Wilma. 
Wilma doet verslag. Zijn bij Ilse geweest. Hebben alles bekeken en geen gekke dingen 
gevonden. Geadviseerd wordt om decharge te verlenen.  
 
Verkiezing kascommissie volgend seizoen 
Wilma Denneboom zit in beginsel nog een jaar in de commissie.  
Alieke biedt aan om volgend jaar mee te doen met de kascontrole.  
 
Begroting en contributie 
Frank licht de begroting toe. Qua contributie is het voorstel die gelijk te houden. Daarnaast 
zal dus ook komend seizoen geen bondscontributie worden geïnd.  
Geen vragen.  
De vergadering gaat akkoord met de begroting en de contributie.   
Gido vraagt of de vrijdagavondtraining van meisjes C er in staat. Dat staat er in.   
 
5. Ingekomen stukken 
Uitnodiging van Algemeen Bestuur ABS voor ALV 21 november om 20.00 uur in het ABS-
Huus.  
 
6. Grote Clubactie 
Jeanette Wibbelink vraagt wie nog wil kopen. Hij loopt nog. Annimo wordt iets minder 
naarmate de jeugd ouder wordt. Is minder dan de helft van vorig jaar. Werd altijd aan kamp 
besteed. Moet nu dus iets minder. Er wordt door de jeugdcommissie nog gekeken naar een 
aanvullende actie.  
Nanda vraag of wij ons aanmelden voor de KLIMBIM beurs. Jeanette geeft aan dat dat wel 
een keer gedaan is maar dat dat niet altijd mag.  



 

 

 

 

Wellicht komt er iets van paaseitjes verkopen of zo. Frank doet oproep om eventuele ideeën 
mee te geven aan Jeanette. Ellen oppert een hutspotactie.  
 
7. Stratenvolleybal 
Nicole Massop doet geen verslag maar zoekt wel echt extra handjes. Ze zoeken in ieder 
geval 1 extra persoon voor de commissie. Frank vraagt de aanwezigen. Kost ca. 2x een 
avond bij elkaar. Rest zelf een beetje in te delen. Valt wel mee. Wendy kijkt even wat het 
inhoudt en of ze iets kan doen.  
 
8. Redactie clubblad Achter het Net 
Marjolein is er niet. Op het moment weinig continuiteit. We zoeken echt wel aanvulling. We 
hebben wel lopende afspraken met sponsoren over de frequentie. Frank doet een oproep. 
Komt nu niets op.  
 
9. Beach  
Ellen doet verslag van het afgelopen jaar. Komt wel redelijk overeen met wat al in het 
jaarverslag is voorgelezen. Dit jaar 8 beachleden. Heel veel dames die hebben meegedaan 
op woensdag met de training. Bij de heren was iets minder. Hebben we wel wat meer 
mannen voor nodig. Wellicht mixen.  
Leuke activiteiten gehad. Wellicht weer tijd voor wat nieuws. Nog geen concrete ideeen over. 
Goede ideeën zijn welkom.  
De basisscholen weer clinic gehad. Is erg leuk en ze rekenen er al min of meer op.  
Opbouwen en afbreken van de beachvelden voor en na de zomer is ook weer goed 
verlopen. Fijn dat er dan weer veel mensen zijn.  

 
10. AVG 
We hebben een toestemmingsformulier ontworpen. Ieder lid moet aangeven of ze 
instemmen met het publiceren van foto's e.d.  
Dit formulier gaat binnenkort rond. Voor meerderjarige en voor ouders e.d.  
Ellen vraagt of dat door beide ouders moet? Kijken we na. We zullen als bestuur deze 
formulier bewaren.  
Op de site van de volleybal staat een zogenaamde privacy-verklaring. Daarin geven we aan 
hoe we met de gegevens die we verzamelen om gaan.  
 
11. Verkiezing bestuursleden 
Aftredend en niet herkiesbaar Ilse de Winter.  
Taken worden op dit moment overgedragen aan Arno Lamberts. Ilse wordt toegesproken 
door frank. Ilse heeft het penningmeesterschap 9 jaar ingevuld. Daarvoor heeft ze ook al 
veel andere dingen gedaan. Frank is altijd heel blij met Ilse. Vooral rond deze Algemene 
Ledenvergadering kan hij er op rekenen dat Ilse de zaken altijd goed op een rijtje zet.  
Ze verschilt nog wel eens van mening met Henk vd Haar van het AB maar Henk vindt wel 
dat Ilse het altijd goed doet. Nu de afstand tot de vereniging is toegenomen is het logisch dat 
Ilse afscheid neemt.  
Ilse wordt door Frank, namens de vereniging, bedankt met een bloemetje. Applaus.  
 
Nanda wordt voorgedragen voor de functie van contactpersoon jeugd. De voordracht wordt 
aangenomen door de vergadering. (Aplaus) Nanda heeft wel aangegeven dat ze eind van 
het jaar weer gaat stoppen. Ze mag en kan niet meer spelen en is erg druk bij de survival. 
Dus ze draait alleen dit seizoen mee. Volgens seizoen dus weer een nieuwe bestuurder 
nodig. Ook hier weer een oproep om tijdig te melden.  
 
André wordt voorgedragen voor de functie van wedstrijdsecretaris. Ook deze voordracht 
wordt aangenomen met applaus.  



 

 

 

 

Arno wordt voorgedragen voor de functie van penningmeester. Geen aplaus aangezien Arno 
niet aanwezig is maar de voordracht wordt wel aangenomen.  
 
12. Mededelingen en wvttk 

• Oproep aan de teams om te denken aan het maken van nieuwe teamfoto's. Die is 
bedoeld voor de website.  

 
13. Rondvraag 

• Jeroen heeft al vaker gevraagd om ruimte in te delen voor jongens. Jelte komt heel 
vaak voor een gesloten deur. Gerdi geeft aan dat dat altijd wordt ingedeeld maar dat 
de beheerders weer wat anders doen. Speelt ook bij andere verenigingen. 
Scheidsrechterruimtes is geen optie aangezien deze wel heel smerig zijn, je krijgt er 
legionella bij. Gaan we echt meer meenemen met supportersvereniging. Wellicht 
harde bordjes op de deuren.  
Nawoord. Gerdi is hier achteraan geweest. Het systeem dat nu is bedacht zou 
moeten werken.  

• Ilse vraagt aan dames 3 of ze niet buiten zouden willen roken voor de deur. Hangt nu 
ook al een bordje. Is met name door de ouders van de jeugd gevraagd. De dames 
zijn allen aanwezig (hulde). Zij geven aan dat ze de wens kennen en dat ook wel 
doen maar dat de asbak nog bij de deur staat.   

• Miret van het AB geeft aan dat het mooi is dat er hier zo'n grote opkomst is bij de 
ALV.  

 
14. Sluiting 

Frank sluit om 20.29 de vergadering. applaus.  


