
 
 

 
Algemene Bestuursvergadering #3 
Datum: Woensdag 8 april 2020 
Tijd: 19.30-21.00 uur 
Plaats: digitaal  

Aanwezig: VZ, VVZ, AB, PM, TC 2x, SC. 
 
Afwezig: SC 
 

 
 
Agendapunten  Actie  

 
1.Welkom 
 

 

2.Vaststellen agenda   
 

3.Notulen 
a) Concept verslag ABV#2 

Notulen is goedgekeurd en kan op de website geplaatst worden.  
 

 
 

4.Medelingen en actielijst 
a) Module vrijwilligers management NeVoBo (VVZ) = verlopen 

- VVZ stuurt mail om te kijken of het nog mogelijk is.  
b) Voluit Buiten: verplaatsen of afwachten ivm corona maatregelen?  

- Na 22 april besluit vanuit de commissie als er meer duidelijkheid is. 
Mogelijke opties zijn verplaatsten naar na de zomervakantie (half 
augustus), verplaatsten naar een binnentoernooi (bv kerst) of door 
laten gaan. De commissie laat het weten na de volgende 
persconferentie.  

c) Podcast Corona&de club tips en ideeën (VVZ)  
- VVZ heeft een podcast geluisterd en daar kwamen 4 punten om te 

delen uit:  
1. Wekelijks een vrijblijvende challenge opzetten door de trainers. Ook 
op social media post over “ wat doe jij om fit te blijven?”  
2. Sponsoren benaderen of we iets kunnen betekenen voor ze in deze 
coronatijd. Commissie voluit buiten stuurt sponsorlijst door.  
3. Gemeente benaderen of er een tegemoetkoming is voor de 
vereniging. 
4. Leuke seizoensstart als feestje omdat we weer mogen volleyballen: 
nog over nadenken wat we kunnen doen.  
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5.Ingekomen stukken 
a) Beleidsplan vereniging (document VVZ)   

Het beleidsplan is goedgekeurd door de bestuursleden.  
- Aantal recreanten navragen doet de recreanten coördinator en 

koppelt dit terug aan VVZ.  
- Hierna het plan delen over de mail naar alle leden. Op elke 

vergadering een doel terug laten komen om nader met elkaar te 
bekijken en acties uit te zetten.  

 

 
 
 
AB 
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6. Penningmeester 
a) Kosten nav corona maatregelen (zaalhuur, trainers, gemiste kosten ivm 

VB enz.)  
- Geen extra kosten gemaakt, contributie was al betaald.  
- Zaal Beverwijk vraagt geen kosten voor de zaalhuur die niet 

gemaakt is tijdens het stilleggen van de trainingen.  
- Nog geen tegemoetkoming vanuit Gemeente Uitgeest; PM vraagt 

na wat de zaalhuur doet.  
- PM koppelt dit terug aan het bestuur, daarna eventueel een bericht 

naar de leden hierover. 
- Trainer van H1 krijgt niet doorbetaald, dat was al contractueel 

vastgelegd.  
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7.Technische commissie  

a) Update plan volgend seizoen nav trainers en aanvoerdersoverleg. 
- H2 leden mogen meetrainen/spelen bij H1. TC stuurt algemeen 

bericht naar aanvoerder H2 over het opheffen van het team ivm te 
weinig spelers.  

- Volgend jaar verder met 4 spelende teams ipv 5.  
- Fluitschema; Poll uitzetten onder de leden wat ze willen via de mail 

en via de aanvoerders over de app.  
- Bedankje trainers: PM en AB regelen dit samen voor alle trainers. 
- Invaller vanuit recreanten die deels invalt voor D2; bondsgeld wordt 

betaald door vereniging.  
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8. Rondvraag 
Er zijn geen vragen.  

 
 

Afsluiten met nieuwe datum ABV: 
Dinsdag 19 mei, 19.30 – 21.00  
  

 

 
 


