
Notulen Algemene Leden Vergadering VOLEVO dd. 17 juni 2021  
Aanwezig: Rob Velders, Geert de Haan, Marjolein Mensink, Oskar van Deventer, Christa 
Naarding, Hendrik Sytema, Jelle van Saane, Wouter Groenman, Marleen Oldengarm, Linda 
Coret, Jeffrey Coret, Diane Born-Versluis, Anouk Bakker, Daniel Tiemens, Pim Verzijl, Bart 
Slim, Mike Vroom, Kirk, Marc Silberman, Sascha Hoogendoorn, Arianne van de Wetering,  
Miranda en Femke Roos.  
Tijdstip: 19.00 – 20.00 uur via Zoom 
 
1. Opening en vaststellen agenda. Stemgerechtigden geteld.  
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 11 februari  
- € 2,50 per jaar aanpassen naar € 2,50 per lid per jaar. Verder geen vragen of opmerkingen. 
Notulen zijn definitief vastgesteld.   
 
4. Restitutie contributie 2020/2021  
Daniel geeft toelichting op de inmiddels gedeelde informatie via de link bij de agenda.  
(Zie hieronder een passage uit de informatie omtrent restitutie) 
Het bestuur doet hierbij een voorstel voor teruggaaf van de contributie over het  
seizoen 2020/2021. Na aftrek van de vaste kosten en kosten NEVOBO wordt van de  
restant contributie een gedeelte gerestitueerd.  
Tevens wordt over het seizoen 2019/2020 € 35,- per lid gerestitueerd.  
 
Restitutie contributie per categorie* 
Senioren (2x trainen) → € 274,00 van totaal € 390,00 
Senioren (1x trainen) → € 246,75 van totaal € 355,00 
Senioren (trainingslid) → € 246,75 van totaal € 312,50 
Masters → € 153,50 van totaal € 215,00 
Recreanten → € 168,50 van totaal € 212,50 
Jeugd A/B/C → € 137,50 van totaal € 290,00 
CMV N6 → € 98,75 van totaal € 205,00 
CMV N1 t/m N5 → € 58,75 van totaal € 205,00 
Volleybalspeeltuin → € 110,50 van totaal € 142,50 
* O.b.v. leeftijd kan de gefactureerde contributie afwijken van gespeelde categorie en zal de restitutie derhalve 
ook afwijken. 
 
Jeffrey Coret vraagt waarom de jeugd wel kan doortrainen maar hier niet extra voor hoeft  
te betalen en recreanten wel. Daniel geeft toelichting dat wij dit ook bij de jeugd hebben 
meegerekend en Jeffrey bevestigd dat toelichting bevredigend is.  
Sascha Hoogendoorn: Is er rekening mee gehouden als mensen 1 of 2 trainen met de 
bijdrage voor de maand juni? Daniel geeft aan dat alleen D1 en H1 2x trainen en het bestuur 
zal hier nog even nader naar kijken. ALV is accoord met restitutievoorstel en dit besluit is 
genomen zonder stemming.   
 
 
 
   
 



5. Begroting 2021-2022 
Daniel geeft een toelichting op de begroting 2021-2022.  
- Daniel geeft aan dat er een terugloop is van leden.  
- Professionaliseringssubsidie 2x € 10.000 (voor 2 jaar) van de Nevobo voor een volleybal 
technische professional en van de gemeente Leidschendam-Voorburg € 10.000 voor een 
verenigingsprofessional vanuit het lokaal sportakkoord.   
- Jubileumfestiviteiten worden nu lager begroot dan vorig jaar i.v.m. lager ledenaantal.  
Wouter Groenman wil graag update over onderwerp professionals.  
Pim Scherpenzeel is onze technisch professional voor 2 jaar en hij komt 2x avonden per 
week onze trainers begeleiden en opleidingen verzorgen. Dit doet hij op elk niveau binnen 
onze vereniging. (ook CMV op zaterdagochtend)   
Verenigingsprofessional zal onze organisatie moeten gaan verbeteren. Dit doet hij of zij ook 
voor 3 andere verenigingen t.w. Cobra Nova (basketbal), Orbiton en BCV (badminton). 
Belangrijke aandachtspunten hiervoor zijn: activiteiten voor ledenwerving, contact 
sportfondsen, gemeente etc.   
Marleen Oldengarm vraagt info over begroting Jeugdkamp.   
Hendrik Sytema vraagt of er ook sprake is van tactische opzeggingen welke zich aan het 
begin van volgend seizoen weer aanmelden? Dit zou kunnen maar Rob geeft aan dat Joop 
Albeda laatst ook bevestigde dat er bij veel zaalsportverenigingen sprake is van veel 
opzeggingen door (corona) onzekerheid.  
Marjolein Mensink geeft aan dat de opzeggingen vooral bij de heren en recreanten is.  
Anouk Bakker zegt dat de opzeggingen bij de jeugd wel meevalt.  
Linda Coret: het begin van komend seizoen starten ze in ieder geval nu met +1.  
Daniel geeft aan dat de contributie komend seizoen wordt verhoogd met € 2,50 i.v.m. 
Nevobo professionalisering en verder geen verhoging.  
Oskar van Deventer spreekt de wens uit dat dit z.s.m. aangepast wordt op de website.  
Dat gaan we uiteraard verzorgen samen met onze webmaster Pim Verzijl.  
Rob vraagt of er stemming nodig is voor het aannemen van de voorgestelde begroting 
Niemand vraagt om stemming en de ALV heeft de begroting 2021-2022 vastgesteld.  

6. HRR  
Het agendapunt t.a.v. studentenkorting zal niet worden besproken omdat het bestuur het 
voorstel intrekt. De ALV stelt hier verder geen vragen over.  
 
7. Geen muziek tijdens wedstrijden VolleyAll   
Oskar heeft van te voren een voorstel ingediend met als doel geen muziek gedurende de 
VolleyAll wedstrijden op maandagavond. VOLEVO heeft geïnvesteerd in geluidsinstallaties 
en dat geeft onrust bij de Volleyallers die graag zonder muziek hun spel willen spelen. 
Vandaar dat Oskar een voorstel doet incl. begeleidend schrijven, wat onderschreven is door 
een aantal deelnemers, met als uitgangspunt: alleen tijdens de VolleyAll wedstrijden geen 
muziek. Hij heeft dit uiteengezet in 3 besluiten: 
Besluit 1.  
Er zal geen muziek gespeeld worden in de zaal wanneer er VolleyAll wedstrijden zijn.  
Besluit 2.  
Het VOLEVO-bestuur zal met de technische commissie coördineren dat de zaalindeling zo 
gemaakt wordt dat muziekliefhebbers niet naast VolleyAll wedstrijden trainen of spelen. 
Besluit 3)  
Het VOLEVO-bestuur zal besluit 1) zodanig communiceren dat er voor mensen op velden 
naast VolleyAll wedstrijden geen misverstand kan bestaan over dit besluit.  
 
 
 



Marjolein vindt dit een eerlijk voorstel.  
Marleen vraagt of erbij het inspelen van VolleyAll wedstrijden wel muziek mag spelen, maar 
Oskar vertelt dat VolleyAll alleen maar wedstrijden speelt en dus geen inspeeltijd is.  
Linda: Hoe zien de recreanten het zelf van bv. woensdagavond? Geen idee want zij zijn 
verder niet betrokken in deze vraag/behoefte.  
Oskar geeft aan dat er een risico is dat er mensen bewust wegblijven? En dat moet niet de 
bedoeling zijn uiteraard.  
Jeffrey lanceert een idee om de VolleyAll wedstrijden in aanvraag te verlaten. Oskar vind dit 
best een goed idee en is het onderzoeken waard.  
Jelle doet een voorstel om muziekloze VolleyAll wedstrijden een ½ jaar in te voeren.  
Marleen vult hierop aan dat we na 5 maanden een enquête versturen onder de aanwezigen 
op maandagavond om de genomen beslissing te evalueren. De Ledenvergadering besluit dat 
er geen stemming wordt gehouden over de 3 ingebrachte besluiten.  
Bestuur zegt aan Oskar toe er in de eerste helft van het komend seizoen op maandagavond 
in de Bocht geen muziek ten gehore zal worden gebracht als de VoleyAllwedstrijden worden 
gespeeld. Na een half jaar wordt middels een enquête onderzocht hoe dat de aanwezigen is 
bevallen.   
 
8. Anouk Bakker  
Anouk Bakker is met algemene stemmen benoemd tot lid van verdienste van VOLEVO. 
Anouk heeft sinds vele jaren de jeugdcommissie met strakke maar sympathieke hand geleid, 
waardoor onze grote jeugdafdeling en die van voorganger VV Haaglanden uitstekend heeft 
gefunctioneerd. Anouk vindt het na ongeveer 10 jaar welletjes en draagt de leiding nu over 
aan haar opvolgsters, de gezusters Ilse en Susan Vieveen. Maar Anouk zou Anouk niet zijn 
als ze in de toekomst toch nog hand en spandiensten zal blijven leveren. Tijdens de 
vergadering kreeg zij een bos bloemen en een hartelijk online applaus. Dank je wel, Anouk! 
  
9. Vacatures bestuursleden 
Wij zoeken nog steeds een bestuurslid Vereniging en een Vicevoorzitter. Rob vraagt aan 
aanwezigen of zij bereid zijn een van deze functies te vervullen of anders een goede 
kandidaat weten. De vereniging is groot en heeft daarom ook een breed bestuur nodig. Nu 
komen veel taken bij de 4 huidige bestuursleden terecht. Je bent zeer welkom!! 
Taakie: Christa geeft toelichting op tot nu toe behaalde resultaten. Nu 25 leden gereageerd 
van de huidige vrijwilligers en binnenkort gaan we de Taakie-enquête ook onder alle andere 
leden versturen. Super belangrijk dat zoveel mogelijk mensen invullen.  
Oskar reageert dat wij uitdrukkelijk moet aangeven dat mailadres wordt gedeeld.  
 
10. Rondvraag 
Oskar spreekt zijn dank uit voor alle werkzaamheden van het bestuur en aan alle vrijwilligers 
de afgelopen periode want die is niet eenvoudig geweest.  
 
11. Afsluiting 
Rob bedankt iedereen voor zijn/ haar aanwezigheid en wenst iedereen alvast mooi begin 
van het seizoen 2021-2022.  
 
 


