
 
 

 Agenda  
Algemene Leden Vergadering  

Datum: maandag 9 november 2020 
Tijd: 19.30-20.30 
Plaats: Online 

 
Agendapunten  
Aanwezig: Marlies Roemer, Annemiek Molenaar, Anja Kuijper, Christa van Heerwaarden, Nico 
Groen, Annette Putter, Annet Rodenburg, Ronald Steltenpool, Yvonne Pronk, Jan Bos, Erica 
Eeltink, Cor Duinmaijer, Sabine van der Veen, Anita van der Veen, Brenda Schouw, Sietse van 
Dijk, Jasper Postma, Claudia de Gans, Evelien Bleijendaal, Ab Pepping, Susanne Koning, Marga 
Duinmaijer, Brenda Burger. 
Afwezig met bericht: Angela Groen, Adrie de Nijs, Sjanie de Nijs, Monique Prins 

1. Opening 
De VVZ opent de ALV en de agenda wordt vastgesteld.  

2. Ingekomen stukken en mededelingen  
• Corona en eventuele consequenties 

De Nevobo is op dit moment nog bezig om te kijken hoe de trainingen en competitie mogelijk op 
een later moment weer opgestart kan worden. Zodra er mogelijkheden zijn, laat het bestuur dit 
alle leden weten. Mochten er vragen over zijn, dan kunnen deze aan de penningmeester gesteld 
worden. 

• Nieuwjaarsreceptie  
Hoe graag het bestuur de nieuwjaarsreceptie ook wil houden, op dit moment is dat nog erg 
onzeker. Ook hierover volgt berichtgeving zodra dit duidelijk is. 

• Voluit Buiten  
Het Voluit Buiten wordt gehouden op 29 mei, de zaterdag na Pinksteren. Dit is onder voorbehoud 
van de maatregelen betreffende Corona. Ook hierover volgt verdere berichtgeving zodra dit 
mogelijk is. 

• Beleidsplan 
Het bestuur is voornemens om met dit beleidsplan aan de slag te gaan, zodra dit mogelijk is. 
De drie doelen zijn: het vergroten van het aantal leden, het starten van een jeugdteam en nieuw 
aanbod in overleg met andere (volleybal)verenigingen.  
 

3. Notulen Algemene Leden Vergadering donderdag 14 november 2019 (zie bijlage)  
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. 
 

4. Jaarverslagen (zie bijlage)  
• Secretaris en ledenadministratie  

Het verslag wordt in orde bevonden. 
• Technische commissie  

Het verslag wordt in orde bevonden. 
• Penningmeester 

De aanwezigen zijn akkoord met decharge van het bestuur inzake de financiële stukken van 
2019-2020. 
Vraag: is er compensatie voor de leden/de vereniging vanwege het stilleggen van de trainingen 
en competitie ten gevolge van de Corona maatregelen vanaf 16 maart 2020? Nee, zowel niet 
vanuit de Nevobo als niet vanuit de gemeente betreffende de zaalinhuur. 
Voor dit jaar 2020-2021 heeft het bestuur dan ook gewacht met het innen van de contributie totdat 
er meer duidelijkheid is. Er bestaat een fonds in de gemeente Uitgeest om geld uit te keren aan 
verenigingen die geen gebruik kunnen/konden maken van de zalen in Uitgeest. Cor Duinmaijer 
geeft aan dat meerdere verenigingen hierover vragen hebben gesteld bij de gemeente en zal ook 
Voluit hierin meenemen. 

 
5. Aftreden Bestuursleden  

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

• Vice voorzitter – Claudia Groen 
• Secretaris – Brenda Burger  



 
 

• Technische Commissie – Evelien Bleijendaal 
 

Schema van aftreden  
ALV 2020 ALV 2021 ALV 2022 ALV 2023 

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, 
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: 

• Vice voorzitter –  Claudia Groen 
• Secretaris – Brenda Burger  
• Technische commissie – Evelien Bleijendaal  
• Algemeen bestuurslid – Niemand aangemeld. 
• Kascommissie – Dames 1 

De genoemde leden worden door de aanwezige leden herkozen. Helaas heeft niemand van de 
leden gehoor gegeven aan de oproep van het bestuur voor nog een algemeen bestuurslid. 
De kascommissie zal per jaar bij toerbeurt door 1 van de teams worden ingevuld. Voor volgend 
jaar is dat dames 1. 

 
7. Rondvraag  

Ronald Steltenpool: is er al bekend of de gemiste wedstrijden van deze competitie weer 
ingepland gaan worden? Dit is nog volledig onduidelijk. Zodra de Nevobo hier iets over bekend 
maakt, laat het bestuur dit weten. 
Marlies Roemer: komen er volgend jaar ook weer buitentrainingen? Marlies heeft de trainingen 
namelijk als zeer leuk ervaren met een goede trainer! Het bestuur zal dit meenemen voor volgend 
jaar. 
Sabine Koning: zijn alle zalen geannuleerd? Zo nee, kunnen we dan gebruik maken van een 
zaal? Op dit moment zijn de mogelijkheden voor volleybal te beperkt, mogelijk kan er de komende 
tijd bij versoepelingen weer iets van trainingen weer opgestart worden. Het bestuur laat dit zo snel 
mogelijk weten. 
 

8. Afsluiting  
De vergadering wordt door de VVZ om 20.00 gesloten. 

 


