
 

 
 

Algemene Bestuursvergadering #5 
Datum: 04-06-2019 
Tijd: 19.30-21.00 uur 
Plaats: PM 

Aanwezig:  
VZ, VVZ, TC, PM 
Afwezig: RC, SC 
 

 
 

Agendapunten  Actie  
 

1.Welkom  
VZ opent de vergadering en heet iedereen welkom. VVZ notuleert ivm 
afwezigheid SC.  
 

 

2.Vaststellen agenda  
 

 
 

3.Notulen 
Notulen ABV #4 worden goedgekeurd. 
 

 
 

4.Medelingen en actielijst  
a) Voluit Buiten, stand van zaken: 11 teams hebben ingeschreven.  
b) Module vrijwilligers management NeVoBo (VZ): naar volgende 

vergadering.  
c) Visie vereniging (document VZ) , groei senioren aantal en 

infomeren leden over beleidsplan bestuur: naar volgende 
vergadering.  

d) Sponsorgeld: afwachten of heren 1 doorgaat en daarna contact met 
sponsor of we alsnog voor hen ook teamkleding mogen bestellen.  

e) Start training september: TC vraagt een vrijwilliger voor een 
gezamenlijke warming-up.  

f) Evenement Over&Uitgeest: er is een halve kraam ingekocht van 

15.00 tot 20.00 → VZ stuurt mail uit voor vrijwilligers. VZ en VVZ 
zijn ook aanwezig.  

g) Mail naar leden over meldplicht seksuele intimidatie: moet nog 
verstuurd worden door VVZ.  
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5.Ingekomen stukken 
 

 

6.Technische commissie  
a) Update seizoen 2019-2020 (H1): drie nieuwe aanmeldingen voor 

heren zodat het team competitie kan spelen komend seizoen. 
Besloten wordt dat de licentie 2e klasse bij Voluit blijft en de 
eventuele boete voor het halverwege uitschrijven incasseert als 
vereniging. TC stelt dit voor aan de spelers van heren 1. Mogelijke 
vervolg acties: inzetten extra trainingen, trainer zoeken.  

b) Jeugdtrainer – trainingsdatum: het is de TC nog niet gelukt een 
jeugdtrainer te vinden. Er is contact gezocht met Croonenburg en 
ClamDycke. Op de oproep binnen de vereniging is geen respons 
gekomen. TC zoekt nog verder: Nevobo benaderen, jeugd trainer 
Jonas benaderen, Gebiedsregisseur (doet VZ) om hulp vragen.  
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7.Penningmeester 
Financiële update: kosten Voluit 50 jaar feest binnen de begroting.  
 

 

8.Rondvraag 
- Mail 9 juni samenwerkingsoverleg Zaanstad; geen van de bestuursleden 
kan deelnemen.  
- Startbrief: na 1 juli versturen wanneer er meer bekend is over heren 1.  
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Afsluiten met nieuwe datum ABV: 13 augustus 2019, locatie SC  

 


