
 
 

Algemene Bestuursvergadering #2 
Datum: Dinsdag 22 maart 2022 
Tijd: 19.30-20.30 uur 
Plaats: Online 

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

 
 
Agendapunten  Actie  

 
1. Welkom 
 

- 

2. Vaststellen agenda  
Goed gekeurd.  

- 
 

3. Notulen 
a) Concept verslag ABV # 1 2022 
b) Concept verslag ALV 4 november 2021 

Beide zijn goedgekeurd en kunnen op website 

SC zorgt dat 
de notulen 
op de 
website 
komen.  

4. Mededelingen en actielijst 
a) Corona en vervolg competitie 

De trainingen en de competitie loopt inmiddels goed. Er zijn nog een aantal 
wedstrijden die ingehaald/ingepland moeten worden. De vraag is of we dit 
allemaal kunnen inplannen en de keuze is voor de teams of ze de 
wedstrijden laten gaan doorgaan of afzeggen. Er kan dit jaar niet 
gepromoveerd of gedegradeerd worden.   

b) Nieuwe trainer D3 
Dames 3 heeft zelf een stukje en foto aangeleverd. Dit heeft in de 
Uitgeester gestaan en het is op social media van Voluit gedeeld. Dames 3 
gaat zelf nog iemand benaderen en denken al na over een oplossing om 
zelf de trainingen te gaan organiseren.  

c) Vervolg taken wedstrijdsecretaris/ledenadministratie 
Dit doen de PM en de SC. Dit punt komt volgende vergadering terug. 

d) Voluit Buiten Toernooi, bouwactiviteiten? 
VBT organisatie zijn nog aan het kijken naar de locatie. De flyer is gemaakt. 
Het inschrijfformulier staat op de website. De flyer moet met de leden 
gedeeld worden en met de sportverenigingen in de buurt. 
De flyer moet nog gedeeld worden op social media. 

e) Bedankje Siem en Christel 
19 mei geven we een dinerbon aan Siem en Christel als dank. 

f) Jeugdtraining 14 april en 16 mei 
14 april: 9 aanmeldingen. 
16 mei: 2 aanmeldingen. Gaat dit door. VVZ maakt hier t.z.t. een keuze in.  
Wat zijn de vervolgstappen? Theo heeft aangegeven misschien animo voor 
het trainen geven te hebben, maar zou dit graag met iemand doen.  
VVZ gaat bij de ouders van de kinderen die mee doen inventariseren wat 
ze willen. Valt er een team op te zetten en op welke dagen/tijden/etc. 

 
 
TC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PM en SC 
 
AB 
 
 
VVZ 
 
VVZ 
 
 
 
 
 
 
VVZ 

5. Ingekomen stukken 
a) Communicatie leden extra zaalhuur, mixtoernooi (11 april), 2de paasdag? 

Mixtoernooi voorstel van dames 3 is het eerste trainingsmoment van het 
nieuwe seizoen dit toernooi te houden. Dit wil het bestuur niet i.v.m. het ten 
koste gaan van een trainingsavond aan het begin van het seizoen. TC 
communiceert met dames 3 dat ze ook een andere avond mogen kiezen 
aan het einde van het seizoen of het begin van het seizoen. Het kan ook in 
de week van 22 augustus.  
TC maakt een brief over dit agendastuk en stuurt dit naar de leden.  

b) Afgekeurd mechanisme palen om net strak te trekken in De Zien 
Het mechanisme kan nog gebruikt worden. Gemeente moet dit gaan 
vervangen. Laten we afwachten hoe alle materialen er aan toe zijn aan het 
begin van het seizoen en daarna eventueel de gemeente mailen.  

 
 
 
 
TC 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

c) UBO register via KVK, brief komt nog via de mail 
PM kijkt hiernaar, voor 27 maart.  

d) Blijer Uitgeest, brief komt nog via de mail 
Hier maken we geen gebruik van, dit past momenteel niet in onze 
verengingsstructuur.  

e) Mail Optisport 
Enquête vanuit Optisport: deze hebben we gelijk ingevuld tijdens de 
vergadering en opgestuurd naar Flip van Benthem (Business Consultant  
van Optisport Exploitaties B.V.) 

PM 

6. Penningmeester 
Geen zaken.  

 

7.Technische commissie  
Vraagt na hoe het zit met de scheidsrechtersindeling en de speelavond op 28 april, 
waar nu alle 4 de teams om 20.00 uur ingedeeld zijn.  
In de mail naar de leden wordt meegenomen dat er een nieuwe 
scheidsrechtersindeling komt op de website.  

 
TC 

8. Rondvraag 
- 

 
 

Afsluiten met nieuwe datum ABV: 
10 mei 2022 om 19.30 uur online 

 

 
 


