
 
 

Algemene Bestuursvergadering #2 
Datum: Dinsdag 9 februari 
Tijd: 19.30-21.00 uur 
Plaats: Digitaal 

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

 
 
Agendapunten  Actie  

 
1. Welkom 

De VZ opent de vergadering. 
 

 

2. Vaststellen agenda  
De agenda wordt onveranderd vastgesteld. 
 

 
 

3. Notulen 
a) Concept verslag ABV #9 2020 

Verslag wordt goedgekeurd. 
b) Concept verslag ABV #1 2021 

Verslag wordt goedgekeurd. 
 

 
 

4. Mededelingen en actielijst 
a) Ontwikkelingen Corona 

Helaas zijn er nog steeds geen mogelijkheden om te gaan volleyballen in welke 
vorm dan ook. 

b) Enquête uitslag  
De enquête was opgesteld voor de laatste persconferentie. 80% van de competitie 
spelende leden hebben aangegeven in welke vorm dan ook dit seizoen weer te 
willen volleyballen. Nu de beperkingen worden verlengd tot begin maart zal de VZ 
een brief naar de leden opstellen met daarin: 

• Bevestigen einde van het zaalseizoen. 
• Initiatieven vanuit de leden over een alternatieve invulling voor de 

training/wedstrijden zijn van harte welkom en zullen waar mogelijk door het 
bestuur ondersteund worden. 

• De TC zal binnenkort de aanvoerders en trainers gaan benaderen voor het 
volgende seizoen. 

• Toelichting op de financien: als het financiele plaatje duidelijk is, dat dan 
ook de kosten van het afgelopen seizoen aan de leden zullen worden 
doorberekend in plaats van de gebruikelijke contributie inning. 

• Leden attenderen op Spnsorklicks bij het doen van online bestellingen om 
zo de vereniging en dus de leden in deze tijd financieel te ondersteunen.  

c) Contributie 2020 2021 
Het is nu nog onduidelijk welke bedragen de NEVOBO nog in rekening zal brengen 
en wanneer dit zal zijn. Daarnaast is nog onduidelijk of er wederom een teruggave 
vanuit de NEVOBO verwacht kan worden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VZ 

5. Ingekomen stukken 
De TC is uitgenodigd voor een vergadering op vrijdag 12 februari betreffende de 
nieuwe sportzaal de Meet. De PM zal deze online vergadering bijwonen. 
 

 
 
PM 

6. Penningmeester 
Kostenoverzicht tot nu toe is door de PM opgesteld. Na de laatste 
rekening/teruggave van de NEVOBO zullen de kosten aan de leden worden 
doorberekend met daarin aanpassingen voor de recreanten. 
De PM zal de NEVOBO benaderen over nog te verwachten rekeningen dan wel 
teruggave. 
 

 
 
 
PM 

7.Technische commissie  
De zaalhuur zal voor de rest van het seizoen worden geannuleerd. 

 
TC 



 
 

De trainers en aanvoerders zullen benaderd worden voor volgend seizoen. 
 

TC 

8. Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

 
 

Afsluiten met nieuwe datum ABV: 
Dinsdag 20 april 19.30 uur, digitaal 
 

 

 
 


