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Verslag algemene vergadering 28-10-2014
Aanwezig: 36 personen (4 meer dan de voorgaande algemene vergadering).
Afmeldingen: 24 personen hadden de moeite genomen zich netjes af te melden.
Punt 1: Opening
Om 19:45 uur opent Vincent Blokhuis, als voorzitter (vz), de vergadering om deze direct weer te sluiten
omdat er te weinig stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Om 20:00 uur wordt de vergadering heropend.
Besluiten kunnen nu met meerderheid van stemmen worden genomen. Vz dankt de aanwezige leden die
wel de moeite hebben genomen om deze algemene vergadering te bezoeken.
Punt 2: Mededelingen
 Het 400e lid (Carlijne oude Oosterik) is ingeschreven in de ledenadministratie. Het bestuur zal hier
op gepaste wijze aandacht aan besteden.
 Stand van zaken Dorper Esch. College komt 16 december a.s. met een voorstel naar de raad. De
vereniging heeft via de Actiegroep ‘behoud Dorper Esch’ enig zeggenschap. Van deze groep treden
2 leden, Koen en Twan, op als woordvoeders. Insteek blijft een eigen kantinevoorziening, het liefst
in een eigen accommodatie die eventueel als vervanging moet komen voor de Kerkeres en
Veldkamp. Op de website is onze inbreng te lezen.
 Kandidaten bondsraad Nevobo. De voorzitter doet een oproep aan belangstellenden om zich te
melden.
 Op donderdag 5 februari 2015 organiseert de vereniging van 19:00 – 22:00 uur een trainingsclinic
voor onze trainers door ex. bondscoach Edwin Benne. Nadere bijzonderheden volgen nog.
 Voordracht sportgala. Meisjes B1 en Dames 1 zijn voorgedragen. Afgelopen zaterdag zijn er video
opnames gemaakt. Sportgala vindt plaats op 9 januari 2015.
 Afgelopen weekend is de vereniging gestart met het Digitale Wedstrijd Formulier, tijdens deze
vergadering volgt een toelichting door Martijn.
Punt 3: Vaststellen notulen AV 29-10-2013
Notulen waren te vinden op de website. Vz. vraagt leden of er op/aanmerkingen zijn op de notulen. Zijn er
niet dus notulen zijn vastgesteld bij deze.
Punt 4 A. Financieel jaarverslag seizoen 2013/2014 en begroting seizoen 2014/2015
Financieel jaarverslag:
De cijfers worden door Maikel van Benthem doorgenomen. Het exploitatieresultaat kent een klein tekort (€
566,49) en is dus nagenoeg conform begroting. Een aantal posten worden uitgelicht:



Contributie: Door meer leden is er meer contributie ontvangen (ruim € 1.700,-)
Sponsoring: De opbrengsten zijn (€ 870,-) minder, een aantal sponsoren zijn gestopt. Taakstelling
sponsorcommissie is ook niet gehaald.
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Zaalhuur: Door meer leden zijn deze uitgaven logischer wijze ook omhoog gegaan (plm. € 1.500,-). De
Zaaluren worden net als vorig seizoen strak ingekocht door Martijn Pikkemaat. Hij heeft er streng op
toegezien dat er geen uren verspild zijn. APPLAUS!!!
Trainerskosten: Naast minder uitgaven bij de senioren zijn –zoals afgesproken- meer uitgaven bij de
jeugd. Per saldo is hier conform de begroting gewerkt.
Materialen: Hierin is het voorgaande jaren veel in geïnvesteerd. (Ballen, netten, touwladders etc.)
Daarom afgelopen seizoen hier minder uitgegeven dan begroot (plm. € 970,-)

Naast dit exploitatieresultaat beschikt de vereniging nog over een drietal aparte reserveringen voor
Bolleyvalkamp, de clubkleding en de vervoerskosten.
Begroting 2014/2015:
Hoewel de begroting voor dit seizoen bijna € 5.000,- hoger is, presenteert de penningmeester, in
tegenstelling tot vorig jaar, een sluitende begroting. Er is zelfs een bescheiden overschot van € 65,41! De
inflatiecorrectie zit verwerkt in de begroting. Hieronder enkele posten die doorgenomen werden:






Sponsoren  er ligt grote uitdaging voor sponsorcommissie om hun target te halen. Extra toename van
de inkomsten wordt verwacht. O.a. dames 1 heeft hieraan nu al een ruime bijdrage geleverd.
De afdracht aan de Nevobo (contributie en teamgelden) gaan omhoog, o.a. door een extra verhoging
van € 2,50 per lid. Hierdoor moeten deze inkomsten (competitiegeld) ook omhoog.
Zaalhuur: Met name door meer zaaluren voor de mini’s nemen deze uitgaven toe.
Clubkleding: wordt niet meer begroot, hiervoor is een aparte reservering opgenomen.
Diversen: Hieronder vallen o.a. de reiskosten van dames 1. Deze zijn ook hoger.

Dit waren de opvallende posten. Maikel geeft aan dat het karig is. We zitten in zwaar weer. We kunnen de
verwachte uitgaven opvangen in de huidige begroting maar het houdt niet over.
Punt 4 B. Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissie-lid
Maikel geeft aan dat afgelopen week de kascommissie bij hem is wezen controleren. Dit is uitgevoerd door
Peter Sanders en Ellen Stevelink. Ellen leest het door hen opgemaakte document voor en het bestuur wordt
onder luid applaus decharge verleend. (Decharge is een vorm van goedkeuring; door deze goedkeuring worden
bestuurders ontlast van aansprakelijkheid voor het gevoerde (financiële) beleid. Decharge wordt verleend door de vergadering met
een gewone meerderheid van stemmen).

Benoeming kascommissie-lid: Ellen Stevelink is na 2 jaar aftredend. Voor haar in de plaats wordt Gé Bekker
benoemd.
Punt 4 C. Vaststelling contributie:
De inflatiecorrectie wordt gevolgd. Voorgesteld wordt om de contributie miv. 1 januari 2015 met plm. 2,5%
te verhogen.
De verschillende bedragen worden dan:
- t/m 11jaar: € 121,80;
- t/m 18 jaar € 135,60;
- senioren € 210,60.
Een compleet overzicht, met ook competitiegeld en clubkleding staat/wordt vermeld op de website.
De vergadering gaat unaniem akkoord met de verhoging.
Punt 5 Verslagen Commissies
Tijdens de vergadering werd door de Vz. van elke commissie (of zijn of haar vervanger) een toelichting
gegeven over het afgelopen seizoen en een vooruitblik op het lopende seizoen. Een volledig overzicht kan
bij de secretaris opgevraagd worden. Hieronder enkele opmerkingen:
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Door Martijn (Wedstrijd Commissie) werd een oproep gedaan voor extra scheidsrechters. Naar verwachting
is er volgend seizoen een tekort aan scheidsrechters. Hij dankte speciaal de aanvoerders/sters voor de
prettige medewerking in het afgelopen seizoen.
Daarnaast maakte hij melding van het gebruik van het Digitaal Wedstrijd Formulier. Hier is na de
herfstvakantie mee begonnen. Vanuit de vergadering werd verzocht om de introductie goed te begeleiden.
Er worden dan ook nog personen gezocht voor de wedstrijdleiding.
Els Brinks meldde namens de Activiteiten Commissie dat met name het eindfeest goed geslaagd was.
Hoewel het de vereniging geld kost is de locatie zo aantrekkelijk dat mogelijk hiermee doorgegaan wordt.
Verder geeft ze aan dat er meer ondersteuning van de leden nodig is bij de door de AC georganiseerde
activiteiten.
Vanuit de vergadering werden enkele vragen gesteld.
 Jos Groener vraagt wat er gedaan wordt om de teruggang aan de herenkant een halt toe te roepen.
Antwoord: De herenkant moet van onderaan weer worden opgebouwd. Getracht wordt om dmv.
Smashbal toernooien jongens enthousiast te maken voor de volleybalsport.
 Kim Blokhuis geeft aan dat er dubbelfuncties zijn in de TC. Er zijn trainers die ook deel uit maken
van de TC. Is de objectiviteit op deze manier niet in gevaar?
Antwoord: Dit is inderdaad niet wenselijk, echter zolang vacatures niet opgevuld worden is er geen
alternatief en zijn we blij dat zij zitting willen nemen in de TC. Daarnaast zijn deze trainers geen TCvertegenwoordigers voor hun eigen team(s), zij zijn contactpersoon voor andere teams.
 Jos Groener valt op dat in de zaal overal ballen liggen, ook van andere verenigingen. Hoe is dit
geregeld?
Antwoord: Alle ballen van onze vereniging zijn geregistreerd en er is bekend welk team welke
ballen heeft. Als aan het eind van het seizoen blijkt dat er een of meerdere ballen weg zijn dient het
betreffende team deze bal(len) te vergoeden.
Punt 6 Kaderleden
7 kaderleden namen afscheid. Bij de TC. waren dit Willy Blokhuis. Mark Blokhuis en Kim Geerlings; bij de SC.
Marleen Engelbertink en Wenke vd. Zande; bij de AC. Job Heerts en Wolter de Vries en bij de PC. Marc
Lohuis en Arjan Bekhuis.
20 (!) nieuwe kaderleden werden voorgesteld en benoemd. Bij de TC. Marlon Steggink, Pam Rolink, Alett
Rüdel en Maureen Gortemaker; bij de WC. Jasmijn Jansen en Henriëtte Scholten; bij de SC. Hanneke
Hogenkamp en Helma Woudstra; bij de AC. Marieke Heerts, Daphne van Oosten en Anneke Thijssen; bij de
PC. Damir Colo en Laura Grimberg. Tenslotte werden Lieke Mollink, Jet Oosterheert, Nardy Kienhuis en
Aileen Knippers in een geheel nieuwe MaterialenCommissie benoemd. Verder werd een nieuwe commissie
opgericht, de Vrijwilligers Commissie. Silvie Benerink, Lieke Hidding en Merle olde Rikkert werden hierin
benoemd.
Een volledig overzicht van alle commissies staat op de website onder het menu contact. Helaas bleven nog
verschillende functies onbezet. In de vergadering werden de nog openstaande vacatures toegelicht.
Punt 7 Afscheid en benoeming bestuursleden
 Vorig jaar is abusievelijk Els Brinks reglementair herkozen. Dit had Leo Blokhuis moeten zijn. Het
bestuur stelt voor om Leo alsnog met terugwerkende kracht te benoemen.
 Reglementair aftredend en herkiesbaar is Vincent Blokhuis als voorzitter van de vereniging.
Vincent heeft te kennen gegeven om zich nog voor één seizoen beschikbaar te willen stellen als
voorzitter. Conform de regelgeving dient de voorzitter door de vergadering in functie te worden
gekozen.
 Vorig jaar is de vacature voor de functie van penningmeester niet opgevuld. Afgelopen seizoen
heeft Maikel van Benthem deze functie waargenomen. Het bestuur is er inmiddels in geslaagd
om een kandidaat voor deze functie te vinden en stelt voor om Thed Rijnders te benoemen.
 Reglementair aftredend en niet herkiesbaar zijn Marleen Engelbertink (SC) en Els Brinks (AC).
Het bestuur is er helaas nog niet in geslaagd om voor hen vervangers te vinden en wil graag in
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contact komen met geschikte kandidaten. Leden die een bestuursfunctie ambiëren worden
verzocht om contact op te nemen met het secretariaat van de vereniging.
De vergadering stemde unaniem in met de voorstellen van het bestuur en liet dit blijken door een
hartelijk applaus.
Thed werd van harte welkom geheten in het bestuur en Vincent & Leo gefeliciteerd met hun
herbenoeming. Maikel, Marleen en Els werden hartelijk bedankt door de voorzitter. Afscheid werd
genomen met een ‘stoffelijke blijk van waardering’ zoals dat zo mooi heet.
Het bestuur kent nu dus 2 vacatures (AC. en SC.) en bestaat voorts alleen uit mannen, die ook nog
niet eens volleyballen. Géén goede afspiegeling van de vereniging dus.
Jos Groener deed dan ook een oproep aan de vergadering om, gezien deze samenstelling, komend
seizoen, naast vrouwelijke bestuursleden, zo mogelijk ook met een vrouwelijke voorzitter te komen.
Punt 8 Vrijwilligersbeleid.
Namens de nieuwe Vrijwilligers Commissie gaf Lieke Hidding een presentatie. Zij deed dit vol overgave en
begon met: “Zonder vrijwilligers geen vereniging! Vrijwilligers zijn heel belangrijk in verband met de
bestaansrecht van onze vereniging. Belangrijk hierbij is dat de taken goed en zorgvuldig uitgevoerd
worden”.
Ze liet de vergadering o.a. diverse cijfers zien.
Om een vereniging als ikwilvanmijnautoaf.nl/DeVoKo draaiende te houden moeten er ruim 6000 uren aan
vrijwilligerswerk verzet worden. Een groot aantal uren (1780!) worden ingevuld door niet aan de
competitie deelnemende personen. Het overige aantal uren vrijwilligerswerk wordt verdeeld over de teams
Door deel uit te maken van een commissie kunnen leden punten (uren) ‘verdienen’.
Hierna volgde een overzicht van de te verdienen punten in een commissie en een overzicht van elk team
met de hoeveelheid punten dit het team nu reeds heeft. Met name zaalwacht en fluiten wordt aan die
teams toebedeeld die de minste punten scoren.
Ook was er aandacht voor de diverse openstaande vacatures waaronder die van coördinator smashbal. Dit
werd onderstreept met een leuk filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=a9e4DbeZ4Xg
Tot slot werden de diverse onderdelen van de Activiteiten Commissie onder de aandacht gebracht. Voor
helpen bij bijvoorbeeld het Beachvolleybaltoernooi, verkoop van bakleverworsten en Bolchrysanten, de
Kerstmarkt, het Eindfeest of Mixtoernooi kunnen ook punten (uren) verdiend worden.
Lieke sloot de presentatie af met een inspirerend filmpje van de KNVB over modern verenigingsbesturen:
Back to Basics.
Dit filmpje is te zien op: https://www.youtube.com/watch?v=Umomu_aDQ4w#
Punt 9 Rondvraag
1. Rob Heinink (via mail): Waarom is er besloten nu het niveauverschil met dames 1 zo groot is om dames
2 te verjongen maar daarvoor geen kwalitatief goede trainer te installeren die de meiden ook beter kan
maken. Een type veneklaas die de meiden stuk voor stuk beter heeft gemaakt. (samen met het team)
Antwoord TC: De TC heeft voor dit team juist een kwalitatief goede VT3 trainer aangesteld en begrijpt de
vraag niet zo goed. De voorzitter vult aan dat het een gekwalificeerd lid van de eigen vereniging betreft,
die zich naar verwachting nog verder kan en zal ontwikkelen. Het is voor ‘eigen’ verenigingstrainers van
belang dat juist zij de kans krijgen zich verder te kunnen ontwikkelen.
2. Jos Groener vraagt waarom HS1 niet is komen opdagen bij de laatste bekerwedstrijd. Deze is daarom
met 3-0 verloren. Wie draait voor de eventuele boete op?
Antwoord vz.: De juiste reden is bij het bestuur niet bekend. Zij vindt dat dit niet door de beugel kan en
zal het team hier op aan spreken. Eventuele boetes zullen worden doorbelast.
3. Jos Groener vindt dat het bestuur uitstekend functioneert. Hij vraagt en krijgt van de vergadering applaus
voor het bestuur.
4. Rian Pikkemaat vraagt waarom er zo weinig wedstrijd verslagen op de website staan. Alleen van DS1 en
DS 4. Ze ziet graag meer wedstrijdverslagen.
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Antwoord vz.: Elk team kan een wedstrijdverslag inleveren bij pc@devoko.nl voor plaatsing op de
website. Het bestuur ondersteunt de vraag van Rian en ziet ook graag meer wedstrijdverslagen op de
site. Voor gesponsorde teams is het zelfs een teamplicht. Deze teams zullen daar op aangesproken
worden.
5. Leo vraagt aandacht voor 2017. Dit is het jaar dat de vereniging 40 jaar bestaat. Willen we hier nog
aandacht aan besteden?
Antwoord vergadering: Tijd voor een feestje! Ja dus! De VC wordt verzocht hiervoor een speciale
commissie/werkgroep voor in het leven te roepen.
Verder geen vragen meer, reden voor de voorzitter om de vergadering te sluiten. ( 22:05 uur).

Voor accoord:

De voorzitter,

De secretaris/notulist,
Vincent Blokhuis
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