
Agenda Algemene Leden Vergadering VOLEVO dd. 17 juni 2021  

Tijdstip: 19:00 – 20:00 uur 

Media: Zoom (aanmelden via secretaris@volevo.nl voor toegangscode) 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

 

2. Vaststelling stemgerechtigden  

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

 

4. Vaststelling notulen vorige vergadering dd. 11 februari 2021 

Zie de bijlage: Notulen ALV VOLEVO 11 februari 2021 

 

5. Restitutie contributie 2020-2021 

Het afgelopen seizoen is er wegens corona veel minder gevolleybald dan voorzien. Derhalve zijn de 

uitgaven, met name aan zaalhuur, ook veel lager geweest. Niet alle groepen hebben even lang stil 

gelegen en sommige teams trainen in juni weer in de zaal.  

VOLEVO heeft, net als andere vereniging, wel te maken gehad met een behoorlijke uitstroom van 

leden (inmiddels meer dan 50) en een veel kleinere dan gebruikelijke instroom, met name in de 

jeugd en CMV. Omdat niet zeker is of de leden die “voorlopig” hebben opgezegd toch blijven en het 

onduidelijk is hoe het met de aanmeldingen van nieuwe leden zal gaan, acht het bestuur het nodig 

om een extra reservering op te nemen. Die reservering is om te voorkomen dat er een te groot gat in 

de begroting voor komend seizoen wordt geslagen.  

Daarom stelt het bestuur voor om €20 in te houden op de restitutie van elk lid. Dat geld kan dan aan 

bij de contributie over het seizoen 2021/2022 worden verrekend, mits blijkt dat de onzekerheden 

zoals hierboven geschetst zijn meegevallen. 

Leden van teams die in de maand juni in de zaal doortrainen krijgen €30 minder terug wegens de 

zaalhuur die VOLEVO daarvoor moet betalen. Dit geldt voor het gehele team want het is voor ons 

bijna onmogelijk om alles individueel te benaderen i.v.m. het grote ledenaantal. 

Zie de uitgebreidere toelichting in de bijlage: Voorstel restitutie contributie seizoen 2020/2021 

 

6. Begroting en vaststelling contributie 2021-2022 

Zie de bijlage: begroting seizoen 2021 

 

7. Aanpassing Huishoudelijk reglement 

Om lidmaatschap van de vereniging aantrekkelijk te houden is tijdens de vorige ALV gesproken over 

een korting op de contributie voor leden die tussen de 18 en 24 jaar oud zijn. 

Het bestuur stelt de ALV voor om de volgende bepaling toe te voegen aan het huishoudelijk 

Reglement:  

mailto:secretaris@volevo.nl


Artikel 9.7 

Leden in de leeftijd vanaf 18 jaar tot en met het seizoen waarin zij 24 jaar worden, krijgen een korting 

van 25% op hun contributie. 

Het huishoudelijk reglement en de statuten staan op de site van VOLEVO: https://volevo.nl/statuten-

en-hhr/.  

 

8. Voorstel voor geen muziek tijdens wedstrijden van VolleyAll 

Een voorstel ingebracht vanuit de organisatie van VolleyAll. 

Zie de bijlage: VOLEVO-Geen muziek naast VolleyAll 

 

9. Voordracht Anouk Bakker als lid van verdienste 

Anouk Bakker heeft aangekondigd te stoppen met haar werkzaamheden als trekker van de 

Jeugdcommissie van VOLEVO (en voorganger VVH). Anouk heeft deze functie vele jaren met veel 

energie op een plezierige manier en op een kwalitatief hoogwaardige wijze uitgevoerd. Daarom 

draagt het bestuur aan de ALV voor haar, als erkenning en dankbaarheid voor haar bijdrage, te 

benoemen als lid van verdienste van VOLEVO. 

 

10. Vacatures bestuursleden 

Er zijn nog twee vacatures binnen het bestuur, te weten: vice-voorzitter en bestuurslid vereniging. 

Voor alle functies zijn functieprofielen opgesteld (https://volevo.nl/het-bestuur/).  

Voordrachten voor bestuursleden kunnen tot uiterlijk 15 juni 2021 bij de voorzitter Rob Velders 

(voorzitter@volevo.nl, 06-2393 5939).  

Heb je misschien interesse maar weet je het nog niet zeker of je wilt? Kom dan eens vrijblijvend met 

het bestuur meedraaien. 

 

11. Rondvraag 

 

12. Afsluiting  
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