
 
 

Algemene Bestuursvergadering #6 
Datum: Dinsdag 17 augustus 2021 
Tijd: 19.30-20.30 uur 
Plaats: Digitaal 

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

 
 
Agendapunten  Actie  

 
1. Welkom 
 

 

2. Vaststellen agenda  
 

 
 

3. Notulen 
a) Concept verslag ABV #5 2021 

Akkoord, kan op de website.  

 
 

4. Mededelingen en actielijst 
a) Ontwikkelingen Corona 

30 augustus is de eerste trainingsavond. In de startbrief vermelden 
dat leden zelf goed moeten letten op de geldende maatregelen in het 
veld en bij de verschillende sporthallen.  
 

b) Start seizoen 2021-2022 
Als welkomcadeau druivensuiker/Dextro aan alle leden (75 stuks) 
met een klein tekstje: Volleybal heeft stil gestaan, maar nu mogen we 
er weer samen VOLUIT tegenaan.  
VVZ plakt de stickers en neemt deze mee naar de trainingsavond.  
Het bestuur deelt deze uit op 30 augustus bij de ingang, 18.45 uur 
aanwezig.  
 
 
Startbrief maakt de TC en de VZ/VVZ controleert deze en maakt een 
algemeen stukje vanuit het bestuur.  

 
 
 

c) Back up nodig voor ledenadministratie en PM? 
Boekhoudprogramma toegang  SC en VZ/VVZ zouden hier ook 
toegang tot moeten hebben.  
Hetzelfde geld voor alle ledenadministratie gegevens en mogelijkheid 
om alle leden te mailen.  

d) Werkbeschrijving activiteiten ledenadministratie 
Zie hierboven. 
 
 
 
 
 
 

e) ALV 2021 
Voorafgaand aan een speelavond in de Zien als dat weer kan 
rondom de Corona maatregelen? Of moet het weer online? 
Conceptdatum 4 november 2021 om 19 uur.  
 

 
 
 
 
 
 
 
PM bestelt de 
Dextro.  
TC regelt de 
stickers. 
VVZ regelt de 
finishing touch.  
 
 
TC en VZ/VVZ 
 
 
 
 
Ledenadministratie 
uitnodigen voor 
volgende 
vergadering om te 
communiceren 
over het delen van 
gegevens, werking 
van bepaalde 
programma’s en 
inlogcodes ed.  
VVZ nodigt uit.  
 
 
 
 
SC: Laten 
terugkomen in de 
mededelingen 
volgende 
vergaderingen.  
 

5. Ingekomen stukken 
Geen ingekomen stukken.  

 
 



 
 

6. Penningmeester 
PM controleert borg (terugstorten) gymzaalhuur Assendelft samen met TC.   

 

7.Technische commissie  
Gaat de concept wedstrijden controleren. 
Startbrief maken en versturen naar de leden.  
Scheidsrechter indeling maken als de wedstrijden definitief zijn.  
Mailtje naar de aanvoerders over de consumptiemuntjes.  

 
 

8. Rondvraag 
VVZ: graag nieuw materiaal aanleveren (meedenken) voor 
Facebook/Instragram. 

 
 

Afsluiten met nieuwe datum ABV: 
5 oktober bestuursvergadering 
De jaarstukken delen met elkaar voor 28 september.  

 

 
 


