
 
 

 Agenda  
Algemene Leden Vergadering  

Datum: donderdag 14 november 2018 
Tijd: 19.00 – 20.00 
Plaats: Sportcentrum De Zien 

 

Agendapunten  

1. Opening  
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen  

• Nieuwjaarsreceptie  

• Voluit Buiten  

• Toelichting vanuit TC over beleid scheidsrechters en wedstrijdindeling 

• Toelichting vanuit bestuur over beleidsplan Voluit 
  
 

3. Notulen Algemene Leden Vergadering 29-11-2018 (zie bijlage)  
 

4. Jaarverslagen (zie bijlage)  

• Secretaris en ledenadministratie  

• Technische commissie  

• Penningmeester (inclusief verslag kascommissie)  
 

5. Aftreden Bestuursleden  
Dit jaar moeten de volgende bestuursleden aftreden. Zij stellen zich terstond herkiesbaar 
(zie agendapunt 6).  

• Voorzitter – Angela Groen 

• Penningmeester – Susanne Koning  

• Technische Commissie – Marga Duinmaijer 

• Algemeen Bestuurslid – Ab Pepping 
 

Schema van aftreden  

ALV 2019 ALV 2020 ALV 2021 ALV 2022 

Functie  Naam  Functie  Naam  Functie  Naam  Functie Naam  

VZ Angela VVZ Claudia VZ Angela VVZ Claudia 

PM Susanne SC Brenda PM Susanne SC Brenda 

TC2 Marga TC1 Evelien TC2 Marga TC1 Evelien 

ABL Ab   ABL Ab   

 
 

6. Verkiezen bestuursleden  
De volgende vacatures staan open: voorzitter, penningmeester, technische commissie, 
algemeen bestuursleden en kascommissie. Wanneer u zich kiesbaar wilt stellen stuurt u 
dit ten minste één week voor de ALV in een schriftelijk bericht aan de voorzitter.  
De volgende leden stellen zich (her)kiesbaar: 

• Voorzitter – Angela Groen 

• Penningmeester – Susanne Koning  

• Technische commissie – Marga Duinmaijer  

• Algemeen bestuurslid – Ab Pepping 

• Kascommissie - ….. 
 

7. Rondvraag  
 

8. Afsluiting  
 

 



 
 

 Verslag  
Algemene Leden Vergadering  

Datum: donderdag 29 november 2018 
Tijd: 19.30 – 20.30 
Plaats: Niesvenstraat 2, 1911VA Uitgeest, 
Basisschool de Vrijburg  

 

 

Aanwezig: Nico Groen, Adrie de Nijs, Theo van Lammeren, Christa van Heerwaarden, Annette 
Rodenburg, Yvonne Pronk, Christien Stokman, Anja Kuijper, Paul Brugman,  Jan Bos, Bert 
Wubbels, Sabine van de Veen, Anita van de Veen, Brenda Schouw, Dorothe Rodenburg, Evelien 
Bleijendaal, Marga Duinmaijer, Angela Groen, Claudia de Gans,  Ab Pepping, Susanne Koning, 
Brenda Burger. 
Afbericht: John Burger, Sjanie de Nijs, Anneke Gooijer. 
 
  

1. Opening  
Welkom door VVZ. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen  

• Nieuwjaarsreceptie 
De Nieuwjaarsreceptie is zondag 6 januari 2019 van 15.00 tot 17.30, in de kantine van zwembad 
De Zien.  

• Voluit Buiten  
Gelukkig wil dezelfde commissie wederom de organisatie van het Voluit Buiten Toernooi op zich 
nemen. De voorgenomen datum is zaterdag 15 juni 2019, locatie IJsbaan. 

• 50 jarig jubileum 
De uitnodiging voor het feest ter ere van het 50 jarig bestaan van de vereniging is verstuurd naar 
alle leden en ere leden. De datum is 25 mei 2019. Doe mee, de kans is dan groter dat het in 
Uitgeest kan plaatsvinden. 

• Nieuwe website  
Er wordt achter de schermen gewerkt aan nieuwe website. Mogelijk kan er tijdens de 
Nieuwjaarsreceptie een kleine demonstratie plaatsvinden. 

• Gedragscode (zie bijlage) 
Als bestuur hebben we een gedragscode opgesteld. De gedragscode zal tegen die tijd 
gepubliceerd worden op de nieuwe website. 

• Privacy beleid (zie bijlage) 
Vanwege de wet AVG is er door het bestuur een Privacy beleid opgesteld. Dit beleid zal ook op 
de nieuwe website gepubliceerd worden. 

• Contributie teruggave  
Bij blessures is een (gedeeltelijke) teruggave van de contributie mogelijk. Hiervoor heeft Voluit 
regels, deze regels staan vermeld op de website. Raadpleeg eerst deze regels voordat je een 
verzoek doet tot teruggave om teleurstellingen te voorkomen. 
 

3. Notulen Algemene Leden Vergadering 07-12-2017 (zie bijlage)  
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

4. Jaarverslagen (zie bijlage)  

• Secretaris en ledenadministratie  
Het verslag wordt in orde gevonden. 

• Technische commissie  
Het verslag wordt in orde gevonden. 

• Penningmeester (inclusief verslag kascommissie)  
Het is een goed leesbaar verslag. De aanwezigen zijn akkoord met decharge van het bestuur 
inzake de financiële stukken van de 2017-2018. 

 

5. Aftreden Bestuursleden  
Dit jaar moeten de volgende bestuursleden aftreden. Zij stellen zich terstond 
herkiesbaar (zie agendapunt 6).  

• Vice-voorzitter – Claudia de Gans 

• Secretaris – Brenda Burger  



 
 

• Technische Commissie – Evelien Bleijendaal 
 

Schema van aftreden  

ALV 2018 ALV 2019 ALV 2020 ALV 2021 

Functie  Naam  Functie  Naam  Functie  Naam  Functie Naam  

VVZ Claudia  VZ Angela VVZ Claudia  VZ Angela 

SC Brenda  PM Susanne  SC Brenda  PM Susanne  

TC1 Evelien TC2 Marga TC1 Evelien  TC2  Marga 

  ABL Ab   ABL Ab 

 
 

6. Verkiezen bestuursleden  
De volgende vacatures staan open: vice-voorzitter, secretaris, technische commissie en 
kascommissie. Wanneer u zich kiesbaar wilt stellen stuurt u dit ten minste één week voor 
de ALV in een schriftelijk bericht aan de voorzitter.  
De volgende leden stellen zich (her)kiesbaar: 

• Vice-voorzitter – Claudia de Gans  

• Secretaris – Brenda Burger  

• Technische commissie – Evelien Bleijendaal  
De genoemde leden worden door de aanwezige leden herkozen. 

• Kascommissie – Krista van Heerwaarden meldt zich aan als nieuw lid en Anja 
Kuijper als reserve lid.  

7. Rondvraag  
Nico Groen: Vraagt naar stand van zaken van de kleding. Er is succesvol contact geweest door 
het bestuur met de sponsor: de hele vereniging krijgt nieuwe shirts, broekjes en trainingspak,  
behalve H1. De recreanten worden ook meegenomen voor shirts zodat zij bij een toernooi mee 
doen in een vereniging shirt. Het bestuur gaat dit met de materiaalbeheerder verder organiseren. 
De aanwezigen geven complimenten aan het bestuur voor het realiseren van hiervan. 
Adrie de Nijs: H1 is tevreden met de huidige samenstelling van hun team en hoe dit 
georganiseerd is.  Vraagt naar terugkoppeling flap over met tips en tops van AVL 2016-2017. Er 
was uiteindelijk weinig concreets waar het bestuur iets mee kon. 
Krista van Heerwaarden: Geeft haar complimenten aan bestuur voor alle ontwikkelingen die het 
afgelopen jaar zijn ingezet en gerealiseerd. 
Yvonne Pronk: Tip: is het mogelijk om de eerste keer dat een lid moet fluiten er 
begeleiding/ondersteuning mogelijk is vanuit zijn/haar team? Of eventueel bij een eerste wedstrijd 
een 2de scheidsrechter erbij plannen? Het bestuur neemt dit mee voor volgend jaar. 
Anja Kuijper: Complimenten voor het bestuur. Is er nog groei mogelijk bij de recreanten? Het 
bestuur weet dat het soms druk is bij de recreanten en zoekt oplossingen in de vorm van  
zaalruimte. Als bestuur willen we namelijk graag iedereen als lid/recreant van harte welkom heten. 
Paul Brugman: Dank voor de taart. 
Bert Wubbels: Complimenten voor het bestuur. Bert geeft aan dat het soms wel druk is met het 
geven van trainen aan D3. Er trainen ook vast 4 recreanten mee bij D3. Graag aandacht hiervoor. 
Het bestuur neemt dit mee als onderdeel van de groei van de recreanten. 
Dorothe Rodenburg: Leuke start van het nieuwe trainingsseizoen! 
Anita vd Veen: Complimenten aan het bestuur voor de activiteiten in de media, muziek tijdens 
wedstijdavonden, bowls. Klop het gerucht dat de sporthal De Zien in slechte staat is? Bij het 
bestuur is niets bekend.   
Sabine vd Veen: Sluit zich aan bij alle complimenten voor het bestuur. 
Brenda Schouw: de feestcommissie zoekt de vlag van Boluit. Nico Groen heeft deze. Heeft 
iemand nog oude shirts van de vereniging? Graag bij Brenda inleveren. En komen er nog nieuwe 
ballen bij in De Zien? Kunnen er nieuwe strepen op de palen gezet worden voor de hoogte? Het 
bestuur gaat met de materiaalbeheerder in overleg over deze twee punten. Scheidsrechterstoelen 
mogen wel vervangen worden, evenals de scoreborden. Waar is het bord van het laatste 
Stratenvolleybaltoernooi? Bij basisschool De Wissel. 
Nico: vraagt nog na of iedereen bekend is met het opzetten van de nieuwe netten? De 
aanwezigen zijn op de hoogte. 

8. Afsluiting  
Iedereen wordt hartelijk bedankt voor zijn/haar aanwezigheid en bijdrage. 
De VVZ sluit om 20.10 de ALV. 



 
 

 



Secretariaat 2018-2019 
 
In seizoen 2018-2019 heeft het bestuur 8 algemene bestuursvergaderingen gehouden. 
De leden kunnen de goedgekeurde notulen lezen op de website.  
Leden kunnen reacties of te bespreken punten inbrengen bij het secretariaat. 
 
Samenstelling bestuur 2018—2019. 
In het afgelopen seizoen heeft er geen wijziging in de samenstelling van het bestuur 
plaatsgevonden. 
 
De ledenadministratie. 
Op 1 oktober 2018 had Voluit 65 leden. 
In het seizoen 2018/2019 hebben zich 6  leden afgemeld en hebben  8 nieuwe leden zich 
aangemeld.  
Van de vertrekkende leden waren dat 4 volwassen competitiespelers en 2 recreanten.  
De nieuwe leden zijn 5 (competitie)spelers, 1 recreant en 2 leden volgen alleen de 
trainingen. 
Op 1 oktober 2019 had Voluit 68 leden en  5 verenigingsleden. 
 
 



2018-2019 
 
Jaarverslag Technische commissie 
 
 
Start van het seizoen 
Er is voor gekozen om de samenwerking tussen Voluit en Jonas voort te zetten en weer een 
combinatieteam te vormen; dit was vorig jaar goed bevallen.  
Het seizoen werd dus gestart met 3 damesteams en 2 herenteams. Er is geen jeugdteam meer. Heren 
1 vormt een combinatieteam met Jonas.  
Alle teams hebben dezelfde trainer behouden. Heren 1 heeft training gehad van een trainer van 
Jonas.  Voor Heren 2 is nog steeds geen trainer gevonden, ondanks diverse inspanningen. 
 
Alle damesteams inclusief de recreanten trainen in de Zien. Heren 2 in de Meet en Heren 1 in de 
Walvis. 
 
De TC is verder in samenwerking met het wedstrijdsecretariaat druk geweest om het 
wedstrijdschema van de NeVoBo te controleren, het inplannen van onderlinge wedstrijden en het 
inhuren van de zalen. 
 
 
Verloop seizoen 
Dames 1 
Dames 1 heeft training gehad van Theo van Lammeren, hierbij heeft hij ondersteuning gehad van 
Adrie de Nijs ten behoeve van de techniek. Gedurende het seizoen heeft 1 nieuw lid meegetraind, zij 
zal volgend seizoen aansluiten bij D1. Een andere speelster meldt zich af voor volgend seizoen in 
verband met een langdurige blessure. 
 
Dames 2 
Dames 2 heeft training gehad van Nico Groen, hierbij heeft hij ondersteuning gehad van Adrie de Nijs 
ten behoeve van de techniek.  
Er zullen volgend seizoen 2 nieuwe competitieleden aansluiten bij dames 2. Hiervan heeft 1 dit 
seizoen al meegetraind bij dames 2. Een andere speelster meldt zich af voor volgend seizoen. 
 
Dames 3 
Dames 3 heeft training gehad van Bert Wubbels. Het is een volle trainingsgroep, bestaande uit 
competitiespelers en leden die alleen meetrainen. De groep is vol, maar nog goed te overzien voor 
de trainer.  
 
Heren 1 
De samenwerking van Heren 1 en Jonas verloopt prettig en duidelijk. Heren 1 heeft PD-wedstrijden 
gespeeld, maar verloren. Uiteindelijk hebben ze toch een 1e klasse licentie gekregen door het 
afzeggen van andere clubs. Er is een voorkeur om volgend seizoen weer samen te werken met Jonas 
en het desbetreffende team te houden. Dit zal in overleg moeten worden gedaan met de TC van 
Jonas.  
 
Heren 2 
Bij Heren 2 is er door blessures soms een krappe bezetting. Wenselijk om volgend jaar meer 
teamleden te zoeken voor Heren 2.  
Inhaalwedstrijden werden veelal gespeeld in de Meet, hier waren echter Heren 2 de dupe van, 
omdat zij hiervoor hun trainingsavond moesten opofferen. In het vervolg moet daar meer rekening 
mee worden gehouden. 



 
Recreanten 
De recreanten hebben veel spelers. De opkomst is wisselend, bij te veel aan spelers regelen ze dat er 
een paar spelers mee kunnen doen met Dames 3 (een wedstrijdje spelen tijdens trainingsuren). 1 
recreant is gedurende het seizoen aangesloten bij de training van D2. 
Op verzoek van de recreanten heeft de TC geregeld dat de recreanten na afloop van het seizoen de  
maand mei in de Meet kunnen doortrainen. 
 
Jeugd 
Het is voor de technische commissie lastig om jeugdleden te laten instromen bij Voluit. Een aantal 
keer per jaar komt er een losse inschrijving van iemand die graag zou willen volleyballen. Vaak gaat 
het om verschillende leeftijden. Daarnaast hebben wij geen jeugdteam meer beschikbaar. Hoewel 
het erg jammer is, worden deze spelers doorverwezen naar Croonenburg, Clam Dycke of Jonas. Wij 
hopen dat ze daardoor wel kunnen gaan volleyballen en eventueel in de toekomst kunnen aansluiten 
bij Voluit. 
 
 
Evaluatie seizoen  
Verschillende teams hebben aangegeven dat ze de indeling van de tijden van de wedstrijden niet fijn 
vinden (in verband met de indeling van de scheidsrechters) en vragen of dit niet op een andere 
manier zou kunnen. De TC zal dit met het bestuur bespreken en kijken of we het volgend seizoen 
anders kunnen indelen. 
 
Alle Voluit trainers hebben aangegeven graag verder te willen met hun huidige team voor seizoen 
2019-2020.  
 
De recreanten hebben aangegeven dat het doortrainen in mei en in de schoolvakanties goed is 
bevallen afgelopen seizoen. Het bestuur heeft het verzoek hiervoor wederom goedgekeurd. Alle 
teams inclusief de recreanten kunnen vanaf volgend seizoen weer doortrainen in de schoolvakanties. 
De recreanten hebben de optie gekregen om na het seizoen nog een aantal weken verder te trainen 
in de Meet. De zaalhuur voor komend seizoen is hiervoor aangevraagd.  
 
Heren 1 heeft de samenwerking met Jonas als zeer prettig ervaren. Er is een gesprek geweest met de 
TC van Jonas waarin zij aangeeft de samenwerking niet voort te willen zetten, omdat de Jonas leden 
nodig zijn om gaten in andere teams op te vullen. 
H1 krijgt van de Nevobo een plek in de 1e klasse aangeboden naar aanleiding van de PD wedstrijden 
en opvulling van de 1e klasse voor seizoen 2019-2020.   
Voor seizoen 2019-2020 wordt daarom in overleg met H1 besloten de promotie naar 1e klasse niet te 
accepteren, aangezien er niet voldoende spelers overblijven om dit niveau te handhaven. De TC en 
spelers gaan op zoek naar nieuwe leden en een trainer voor seizoen 2019-2020.  
 
Alle teams blijven volgend seizoen in dezelfde klasse spelen, inclusief H1. 
 
 
 



 

Seizoen 2017-2018 versus seizoen 2018-2019       

       

  Voordelig = hogere opbrengsten of lagere kosten dan vorig jaar 

  
Nadelig = lagere opbrengsten of hogere kosten dan vorig 
jaar   

       

  2017-2018 2018-2019 Verschil Toelichting 

  € € €   

Opbrengsten      

Contributies en bondsgelden 11.081  11.129  48    

Toernooien 493  0  -493 Stratentoernooi niet doorgegaan 

Subsidie 144  78  -66   
Overige opbrengsten 300  0  -300 Geen rabofietsdag in 2019 

Subtelling opbrengsten 12.018  11.207  -811   

       

Kosten      

Zaalhuur/-competitie 5.349  4.666  683    
Trainingskosten 645  591  54   

Teamgelden 2.150  2.175  -25   

Subtelling kosten (excl. overige kosten) 8.144  7.432  712   

       

Afdracht Nevobo (contributie leden) 550  538  12   
Feest 50 jaar 0  3.931  -3.931  Begroot 5250,- 

Overige kosten 1.666  1.013  653   

Subtelling overige kosten 2.216  5.482              3.266- 
Zonder het feest waren de kosten 
1551,- 

       

Subtelling kosten 10.360  12.914              2.554-   

       

Nadelig saldo 1.658  -1.707             -3.365  

Er was een negatief saldo begroot van -
3254,- Uiteindelijk is het -1707,- verlies 
geweest. 



 



 

BALANS PER 31 JULI 2019

(BIJLAGE 1)

31-7-2019 31-7-2018

ACTIEF € €

Debiteuren 6.136          0

Liquide middelen

Rabobank, Rekening courant 344             855               

Rabobank, Doelspaarrekening 10.915        21.273         

11.259        22.128         

TOTAAL ACTIVA 17.395        22.128         

31-7-2019 31-7-2018

PASSIEF € €

Eigen vermogen 19.102        17.444         

Bij/af exploitatieresultaat -1.707        1.658           

17.395        19.102         

Kortlopende schulden

Nog te betalen kosten -              2.943           

Vooruitontvangen subsidie -              83                 

-              3.026           

TOTAAL PASSIVA 17.395        22.128         



Begroting versus werkelijk seizoen 2018-2019       

       

  Voordelig = hogere opbrengsten of lagere kosten dan begroot 

  
Nadelig = lagere opbrengsten of hogere kosten dan 
begroot   

       

  Begroting  Werkelijk  Verschil Toelichting 

  € € €   

Opbrengsten      

Contributies en bondsgelden 11.527  11.129  -398   

Toernooien 400  0  -400 Stratentoernooi niet doorgegaan 

Subsidie 0  78  78   
Overige opbrengsten 70  0  -70   

Subtelling opbrengsten 11.997  11.207  -790   

       

Kosten      

Zaalhuur/-competitie 5.281  4.666  615    
Trainingskosten 641  591  50 

  

Teamgelden 2.175  2.175  0   

Subtelling kosten (excl. overige kosten) 8.097  7.432  665   

       

Afdracht Nevobo (contributie leden) 400  538  -138   
Feest 50 jaar 5.250  3.931  1.319  Bijdrage introducees en minder 

leden aanwezig bij het feest 

Overige kosten 1.504  1.013  491   

Subtelling overige kosten 7.154  5.482              1.672    

       

Subtelling kosten 15.251  12.914              2.337    

        

Nadelig saldo -3.254  -1.707              1.547  Lager verlies dan begroot 
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