
 

JAARVERSLAG VOLLEYBALVERENIGING BREVOLK 2006 

 

Continuering van het aantal leden was het doel voor 2006 en daar is de vereniging niet in 

geslaagd. Telde Brevolk aan het eind van 2005 honderd en drie leden, eind 2006 lag dat 

aantal op 95.  Reden voor de daling was ondermeer dat heren 1 er mee stopte halverwege het 

seizoen. Jammer voor de vereniging dat een aantal getalenteerde jongeren de vereniging 

verliet. Wel hebben we dit jaar een nieuwe groep jeugd in kunnen passen, zodat de aanwas 

gecontinueerd blijft. 

 

De competitiespelers speelden met wisselend succes. Dames 1 promoveerde van de vierde 

naar de derde klasse, de heren werden net weer geen kampioen, ondanks het feit dat ze 

halverwege de competitie een straatlengte voor stonden op de nummer 2. Halverwege de 

competitie staan zowel de dames als de heren op de 1
e
 plaats. De herindeling bij de dames 

werpt z’n vruchten af. Dames 2 raakt op elkaar ingespeeld, speelt goed en pakt nu ook haar 

punten, 

De jeugdteams gaan qua niveau met sprongen vooruit en het is goed te zien hoe enthousiast 

de trainers met de jeugd bezig zijn. De C1 en de B1 werden in december kampioen in hun 

poule en promoveerden.  Dat kan over enkele jaren alleen maar niveauverhogend werken 

naar de seniorenteams. Trainers en coaches/begeleiders, bedankt voor jullie inzet! 

 

Zoals al vele jaren werd er op de maandag- en vrijdagavond door de recreanten fanatiek 

gevolleybald.  

De “oudjes” kunnen continueren wat ze vorig jaar in gang hebben gezet, namelijk in de top 

van het recreatieve volleybal meedraaien. Alle teams spelen wisselend in de A- of B-poule. 

De nieuwkomers (“het jonge mixed team”) is dit seizoen voor het eerst bezig in de 

recreantencompetitie en dreigt de andere teams van Brevolk te evenaren of zelfs voorbij te 

streven.  

Het bestuur volgt met grote belangstelling deze sportieve rivaliteit binnen de vereniging. 

 

Al met al weer een succesvol jaar voor de vereniging dat, mede dankzij de vele vrijwilligers 

zo goed verlopen is.  

Echter, naarmate de vereniging groeit, is er ook behoefte aan meer vrijwilligers, we hopen 

dan ook dat wanneer er een keer een beroep op je wordt gedaan, je hierin toestemt. 

 

Tot slot wil het bestuur ter afsluiting van dit verslag iedereen, die op welke manier dan ook 

heeft bijgedragen aan het goed functioneren van onze volleybalvereniging, hartelijk 

bedanken en wensen we iedereen een goed en nieuw volleybaljaar toe!!!! 

 

 

Gerrit Kempink        

 

 

 

  ALGEMENE LEDENVERGADERING VOLLEYBALVERENIGING BREVOLK  

  D.D. 19 mei 2007 IN GEBOUW “ONS HUIS” TE BREDEVOORT 

 

 Volleybalvereniging Brevolk nodigt haar leden uit voor de jaarlijkse ledenvergadering, 

  te houden op zaterdag 19 mei 2007 in de kleine zaal van gebouw “Ons Huis”. 

  Aanvang ca. 18.30 uur. 

  

AGENDA: 

 1.     Opening 

 

 2.     Verslag ledenvergadering d.d. 15 april 2006 

 

3. Jaarverslag secretaris 

 

4. Financieel verslag 

 

5. Verslag kascommissie            André Wassink en Burkhard Heinrich 

 

6. Contributie                             Automatische, jaarlijkse verhoging contributie met 4%, 

                                                       bij besluit ledenvergadering d.d. 30-03-2002 

                                                                                                                                                 .     

7. Bestuursverkiezing             Hans Piek en Bas Kempink zijn volgens het rooster              

                                                       aftredend. Bas stelt zich kandidaat voor een  

                                                       nieuwe periode, Hans is niet herkiesbaar. 

Voor Hans is als opvolgster Linda Heusinkveld gevraagd. Eventuele tegenkandidaten 

kunnen zich tot 14 mei opgeven bij het secretariaat, Vismarkt 9 te Bredevoort 

 

8. Toernooien/competitie 

 

9. Feestavond 

 

10. Bestuursmededelingen             

 

11. Rondvraag 

 

12. Sluiting 

 

De vergadering wordt gehouden in de pauze van het onderlinge Bevolktoernooi. 

 Wil je hieraan deelnemen, geef je dan voor 14 mei op door je in te schrijven . 

 

 Leden die meedoen aan het toernooi moeten om 15.45 uur aanwezig zijn in de sporthal,         

 zodat we op tijd (16.00 uur) kunnen beginnen!!! 

 

 


