
Notulen Algemene Leden Vergadering VOLEVO dd. 11 februari 2021  
Tijdstip: 20.00 – 21.15 uur via Zoom 
Aanwezig: Marjolein Mensink, Ellemijn Mensink, Jantsje Mol, Oskar van Deventer, Marleen 
Oldengarm, Pim Verzijl, Ron van Herpen, Frank de Graaf, Marina Nedl, Hendrik Sytema, 
Diane Born-Versluis, Linda Coret-Luining, Jeff Coret, Vera Mulder, Anouk Bakker, Grayson 
Ortela, Maarten van Blijswijk, Merel Bal, Wouter Groenman, Nynke Schakenraad, Bart Slim, 
Rob Velders, Daniel Tiemens, Jelle van Saane en Geert de Haan. 
 
1. Opening en vaststellen agenda 
Iedereen wordt van harte welkom geheten door onze voorzitter Rob Velders.  
 
2. Mededelingen en binnengekomen stukken 
- Geen mededelingen en ingekomen stukken. 
 
3. Notulen vorige vergadering 15 juli  
Oskar refereert aan de afspraken van VolleyAll en vraagt waarom er niet is vermeld dat deze 
zijn geaccepteerd en door de ALV zijn aangenomen. Het bestuur geeft nogmaals aan dat zij 
accoord zijn met het voorstel en bij deze geaccepteerd en aangenomen door ALV.   
 
4. Vaststelling stemgerechtigden  
Geen machtigingen zijn er binnen gekomen en Geert noteert aanwezigen. 
 
5. Financiële afrekening 2019-2020 
Daniel geeft een toelichting op financiële resultaat seizoen 2019-2020. 
Wij hebben een overschot € 20.000; mede door subsidie gemeente LV t.b.v. compensatie 
van de huur van de sportzalen in de eerste Corona periode.  
Weinig kosten aan bijzonder activiteiten en trainers zijn wel volledig doorbetaald.  
Opbrengsten: minder sponsorgeld dan begroot en andere acties ook minder opgebracht.  
Marleen: vraagt naar de tegemoetkoming van contributie voor dit seizoen. Helaas lopen alle 
kosten door, geeft Daniel aan zoals huur van de sportzalen. Het bestuur komt daar aan het 
eind van het jaar op terug als wij weten wie ons compenseert en voor hoeveel €.    
Oscar; Het seizoen 2019-2020 is voor VolleyAll ook eerder gestopt, Volleyallers zijn geen lid 
van Volevo en betalen alleen per week voor een gehuurd veld. Nu wij het vorig seizoen een 
compensatie hebben gehad, is het toch mogelijk om teams van VolleyAll te compenseren 
want zij hebben ook voor een heel seizoen betaald. Rob doet voorstel om geen geld terug te 
geven over vorig seizoen. Het gedeelte van wedstrijden wat vorig jaar is weggevallen aan 
het eind van het seizoen, kunnen we wellicht wegstrepen tegen de wedstrijden die er aan 
het begin van dit seizoen zijn gespeeld. Dus ook mogelijke compensatie t.a.v. VolleyAll wordt 
dus pas aan het eind van seizoen 2020-2021 bekend gemaakt. Rob/ Oscar zullen samen een 
notitie schrijven wat Oscar kan delen naar de VolleyAll-leden.    
Pim: Waarom zijn er geen inkomsten van de Club van 50? Daniel zegt dat de gegevens 
verloren zijn gegaan bij de wisseling van penningmeester maar ze zijn nu weer terecht. Hij 
gaat de leden van de Club van 50 aanschrijven voor dit seizoen.   
Verklaring Kascommissie Hendrik Sytema/ Femke Roos (niet aanwezig): kascommissie 
verleent decharge aan het bestuur. ALV is accoord met het verlenen van decharge aan het 
bestuur. (er was geen stemming voor nodig) 
Kascommissie huidig seizoen: Hendrik zegt wederom ja. Bij de volgende ALV kunnen wij 
hopelijk een 2e lid van de kascommissie aanwijzen naast Hendrik.  
 
 
 



6. Professionalisering technisch coördinator en verenigingmanager  
Rob geeft nogmaals een toelichting op de stappen die wij zetten op het gebied van 
professionalisering. De Nevobo subsidieert ons met € 10.000 per jaar voor 2 seizoenen voor 
het aantrekken van een technisch coördinator en daarin moeten wij bepaalde doelstellingen 
behalen. De Nevobo ziet ook een rol voor Volevo als ‘superclub’ waarin zij ook een 
ondersteunende rol hebben naar diverse verenigingen in de regio. Jelle en Rob hebben  
1e ronde gesprekken gehad met een technisch coördinator. Volgende week zijn er 2e ronde 
gesprekken en Rob en Jelle zijn voor nu positief over het mogelijke eindresultaat. 
De technisch coördinator gaat dan voor 1 dag in de week aan de slag voor Volevo met onze 
trainers en het verder uitwerken van ons technisch plan. 
Vera: Wordt de superclub door de Nevobo aangewezen? Ja, dit zijn nu ongeveer 10 clubs in 
Nederland. Alle verenigingen betalen € 2,50 per jaar extra aan de Nevobo t.b.v. financiering 
van technisch coördinatoren bij in totaal ca. 80 volleybalverenigingen.  
Jantsje: Wie heeft ervaring met superclub? Ze zijn allemaal tegelijk gestart.  
Jelle geeft aan dat Zovoc met Victor daar wel iets meer ervaring mee heeft. Wij hebben met 
hem wel contact.  
 
Verenigingsmanager: wij zijn in gesprek met de gemeente voor subsidie. Volevo is samen 
met andere verenigingen ondertekenaar van lokaal sportakkoord. Doel hiervan is om 
verenigingen te ondersteunen in hun maatschappelijke rol.  
Gesprekken zijn in juni 2020 begonnen met o.a. de wethouder, begeleidingscommissie, 
waarschijnlijk nu april/mei 2021 een mogelijke regeling waar 2x € 10.000 subsidie uit zou 
kunnen voortkomen. Rob heeft gisteren nog de wethouder gesproken en ze gaan wellicht 
een andere mogelijkheid bieden om ons te gaan ondersteunen. We wachten af.  
Als budget beschikbaar is, zullen wij pas gaan zoeken naar een geschikt persoon.  
Jantsje: ontvangt elke vereniging € 10.000 van de gemeente of is er 1 bedrag voor 1 
manager voor alle verenigingen? Ja, 1 bedrag voor meerdere verenigingen. Na 2 jaar zullen 
de verenigingen geen subsidie meer ontvangen en moet dit zelf gefinancierd worden.   
 
7. Vaststelling huishoudelijk reglement  
Statuten zijn al wel binnen Volevo aanwezig maar het huishoudelijke reglement nog niet. 
Wij hebben dit naar jullie doorgestuurd als bijlage en zijn hier vragen over voordat wij dit 
aan de ALV voor leggen voor stemming.   
Ron van Herpen; Sponsorbedrag € 25.000 stelt hij ter discussie. Er wordt even gesproken of 
het bedrag lager moet zodat het bestuur eerder naar de ALV moet voor het sluiten van 
sponsorovereenkomsten maar ALV heeft uiteindelijk geen verder geen bezwaar en is 
accoord met € 25.000,-  
Wouter zegt dat dit ook te maken heeft met een borgstelling van € 25.000. Maar hij is ook 
accoord met de hoogte van het bedrag.  
Marjolein: Boetes staan in HHR vermeld voor het niet nakomen van een afspraak wanneer 
je moet fluiten maar worden nauwelijks nageleefd. Deze opdracht moet nu eindelijk beter 
uitgevoerd worden a.d.h.v. het HHR. Bij overname wordt een € 10,- betaald. Wij zullen als 
bestuur deze afspraken beter navolging geven maar het is ook belangrijk dat de leden zelf 
bij de penningmeester aangeven dat ze een fluitbeurt hebben overgenomen van iemand die 
niet is komen opdagen. Daniel/ Rob zullen dit ook nogmaals met de zaalwacht bespreken.  
Oscar: Vraag over lidmaatschap met name de datum van opzeggen. Voorstel 31 mei van 
ieder jaar was voorheen ook zo bij GSC. Marjolein geeft aan dat dit volgens haar ook in onze 
statuten staat. Dit gaan we nakijken en anders zeker opnemen in HHR. Actie Bestuur.  
Marleen: Vormen van teams voor of na 31 mei van het jaar? Rob geeft aan dat wij altijd een 
concept teamindeling te maken voor het einde van het seizoen en daarvoor heeft afgelopen 
jaar Ron met een aantal trainers hard hun best voor gedaan. Helaas was het wat later dan 
gepland en de voorkeur is er zeker om dat dit jaar wat eerder te doen. Actie TC.    



Jelle: Criteria moeten vastleggen in technisch plan en dan kan je beter teamindelingen 
maken. Afspraak is wel gemaakt dat er ook dit jaar een enquête wordt rondgestuurd.   
Anouk: Bij voorkeur in mei een concept teamindeling bij JC maar toch ook weer daarna 
weer wijzigen als er een paar leden hebben opgezegd. Dan begint het puzzelen opnieuw.  
Wouter: Statuten aanpassen want daar staat 4 weken voor einde boekjaar (31 juli). Klopt 
niet voor Volevo want wij willen 31 mei als uiterste opzegdatum hebben. Daarom zullen de 
statuten en HHR aangepast moeten worden. Wij zullen hierop terugkomen bij de volgende 
ALV. Actie bestuur.   
Rob; artikel 9 lid 3 studentenkorting. Rob vraagt de mening van de leden van de ALV; 
De contributies voor lidmaatschappen die op of na 1 oktober ingaan worden telkens met een 
tiende deel per maand verlaagd. Studenten aan het beroeps- of wetenschappelijk onderwijs 
krijgen 25% korting op de door hen verschuldigde contributie. 
Oskar is geen voorstander; studenten kunnen bijverdienen bv als trainer, waarom financieel 
ondersteunen en daarnaast zijn er meer leden met een krappe beurs.   
Marleen wil graag studentenkorting om binding met die doelgroep behouden.  
Marjolein: studentenvereniging is vaak goedkoper dus als je wilt concurreren.  
Oskar: Willen wij concurreren met andere verenigingen op prijs? Hij wil geen discriminatie 
op leeftijd en opleiding.  
Jantsje en Ron: Als het gaat om € 100,- korting is dat voldoende aantrekkingskracht?  
Grayson: Zorg dat je aantrekkelijk bent voor jong volwassenen en het helpt als daar een 
financiële prikkel voor is vastgelegd.  
Oskar en Marjolein: Idee om een nieuw tarief te lanceren voor leden tussen 18-24 jaar als 
inderdaad blijkt dat de overgang van jeugd- naar seniorencontributie te hoog is.  
Rob vraagt om een stemming:  
1. Stemming huidige artikel zoals is voorgesteld in HHR. Wordt niet overgestemd.  
2. Voorstel Marjolein; een nieuw tarief te lanceren voor leden tussen 18-24 jaar. Wordt niet 
over gestemd.  
Wij gaan hier eerst in bestuur over verder praten en komen later met definitief 
voorstel/plan bij de ALV terug. Deze passage over studentenkorting wordt dus 
doorgeschoven en dus niet vastgesteld in accoord HHR zoals deze nu voorligt.   
Rob vraagt om stemming HHR. ALV vraagt niet om stemming en hierbij is het HHR 
aangenomen. Met grote dank aan Rein Pijpers en Wouter Groenman.  
 
8. Update CMV, JC en TC 
Diane; (CMV) Voorstel komende weken een online activiteiten op zaterdagmorgen 
(trainingstijden) rond KJ plein, bv. quiz, speurtocht om connectie met kids te houden.  
Vragen van ouders of wij weer op sportveld mogen net als vorig jaar? Nog geen idee of dat 
kan. Hoeveel leden hebben we nu bij CMV: 75 leden ongeveer.  
Anouk; 19 teams dit jaar, 2 wedstrijden maar gespeeld (jammer!), allemaal 2x per week 
trainen was nieuw dit jaar, een paar teams trainen nu buiten. Ook Beabeach wordt gebruikt.  
Jelle; Technisch plan had hij graag gepresenteerd maar dat zal dan bij de volgende ALV 
gebeuren. Regelmatig overleg met Berry, Kees en Marco (jeugd). Trainingen van Nevobo 
kunnen aanbieden. Bv huislijke geweld herkennen. Daarnaast zijn we hard bezig voor het 
aanstellen van technisch manager voor de start van het begin van het seizoen.   

 

 

 



  
9. Nieuwe vrijwilligers 
Volevo Beach: Maarten, Wouter, Vera, Bart en Roos. Druk in gesprek met de gemeente voor 
min. 3-5 velden bij de hockeyvelden van Cartouche en stichting Duijvestein (beheer van de 
velden). Vervolgstappen; Consultancybureau ingeschakeld voor concreet plan en streven is 
eind mei voor oplevering. Een vragenlijst wordt binnenkort toegestuurd naar de leden wie 
interesse heeft om te beachen en voor tips en tricks. Mailadres is beach@volevo.nl 
Sponsor Commissie: Ron van Herpen, Aukje Castens, Majelleke Madden zijn de nieuwe 
leden van de sponsorcommissie. Samen met Daniel zullen we binnenkort de eerste 
teammeeting organiseren.  
 
10. Rondvraag 
Jeff: Vraagt of er voor beide zalen nu geluidsboxen in de Fluit zijn? Ja, dat klopt.  
Marjolein: Is er al een TC? Helaas dit loopt niet naar wens en wij moeten nu voornamelijk 
terugvallen op trainers. Wij hopen dat er een aantal mensen deze verantwoording op willen 
pakken vanaf heden.   
Marleen: dank voor de duidelijke berichtgeving over diverse besluiten naar de leden.  

11. Afsluiting 
 
 


