
Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Brevolk d.d. 23 april 

2011 in gebouw “Ons Huis” te Bredevoort 

 

Volleybalvereniging Brevolk nodigt haar leden uit voor de jaarlijkse 

ledenvergadering, op zaterdag 23 april 2011 in de kleine zaal van “Ons 

Huis”. 

 

Aanvang ca. 18.00 uur. 

 

AGENDA 
 

1. Opening 

 

2. Notulen ledenvergadering 3 april 2010 

 

3. Jaarverslag secretaris 

 

4. Financieël verslag 

 

5. Verslag kascommissie – Hans  Cornelissen en Fieke Rave 

 

6. Contributie 

 

7. Bestuursverkiezing 

- Linda Heusinkveld is aftredend en niet herkiesbaar 

 - Bestuurskandidaten kunnen zich melden bij de secretaris 

 

8. Toernooien/competitie/beachvolleybal 

 

9. Bestuursmededelingen  

 

-  

 - Onderling toernooi 

 

10. Rondvraag 

 

11. Sluiting 

 

De vergadering wordt gehouden in de pauze van het onderlinge “Paas” toernooi.  

Wil je hieraan deelnemen, geef je dan tijdig op via onze site of via het opgave formulier 

in de sporthal. 

 

Leden die meedoen aan het toernooi moeten tijdig aanwezig zijn in de sporthal. 
De zaal is open vanaf 15.30 uur. We zullen om 16.00 uur beginnen. 

 

 



Notulen algemene ledenvergadering 3 april 2010 Volleybalvereniging Brevolk 
 

1. Welkom 
Gerrit heet alle 36 aanwezigen van harte welkom op deze 25ste ledenvergadering. Voor het eerst in de historie heeft zich 

een lid afgemeld, Jacques. Keurig zoals het hoort! 

 

2. Notulen 2 mei 2009 
Ivonne : Behoren de trainers van het CMV ook tot de betaalde trainers? Gerrit antwoordt met ja. 

 

Burkhard : Worden de springstokken gebruikt door de jeugdtrainers? 

Bas gebruikt ze wel, Hans nog niet zo vaak. Burkhard geeft aan dat ze wel consequent gebruikt moeten worden om 

resultaat te zien 

 

3. Jaarverslag secretaris 
Goedgekeurd in nieuwe opzet 

 

4. Financieel verslag 
Er zijn geen vragen. Het saldo is positief € 3082,44. Henk geeft aan dat het jubileum nog niet is betaald en dat er dubbele 

opbrengst is geweest van sponsoren, omdat deze per abuis het jaar ervoor geen rekening hadden gekregen. De meeste 

opbrengst komt uit het Beach toernooi. 

 

5. Verslag Kascommissie 
Hans en Guus geven aan dat Henk beter is met cijfers, dan met ballen. Guus is aftredend en Fieke wordt reserve. Als 

reserve voor Hans (volgend jaar) meldt Michiel zich aan, waarvoor dank. 

 

6. Contributie 
Er komt geen verhoging, gezien het positieve saldo 

 

7. Bestuursverkiezing 
Er is niemand aftredend en de bestuurssamenstelling blijft dus gelijk. 

 

8. Toernooien/Competitie/Beach 

 
Toernooien 

Dames 1 organiseert het Kersttoernooi 2010 

Dames 2 organiseert het Paastoernooi 2011 

Heren 1 organiseren de toernooien in 2012 

Henk zorgt ervoor dat men zich op de site al kan aanmelden voor Kerst 2010 

 

Competitie jeugd 

Bas geeft aan dat volgens het jaarverslag alles heel goed gaat. De C jeugd heeft nog 2 punten nodig voor het 

kampioenschap.  

 
In samenwerking met de Nevobo is een scholenproject (groep 3 t/m 8) gestart. Er worden 3 clinics gegeven. 1 In de zaal en 

2 op de Slingeplas (28 mei en 4 juni). De jeugd kan dan gratis meedoen aan het Beach Toernooi. 

 

Recreanten 

De A poule gaan naar de voorronde Regio kampioenschappen in Ruurlo. Verder wordt er op hoog niveau meegespeeld. 

 

Heren 1 

De Heren zijn gedegradeerd en hopen volgend jaar weer te promoveren. 

 

Dames 2 

Zijn goed van start gegaan, maar helaas zakt het niveau langzaam af. De verjonging in het team is prima verlopen. 

 

Dames 1 

Er zijn in de beginfase wat puntjes blijven liggen, nu gaat het heel goed. De 3e plaats is het hoogst haalbare. Er is wel 2 

keer gewonnen van kampioen BOVO. 

 
Burkhard vertelt dat de trainingsopkomst op woensdag niet zo goed is. Hij wil eventueel de jeugd door laten stromen en de 

trainingstijd vervroegen van 19.00 tot 21.00 uur. Gerrit geeft aan dat hier binnen 3 weken meer duidelijkheid over zal 

komen. Burkard en Henk houden contact met elkaar 

 

Jacqueline geeft aan dat het wel prettiger is als er iets eerder wat bekend is m.b.t. de teamindeling van het volgend seizoen. 

De teamindeling moet los staan van de ledenvergadering en hier dient dan ook verder niet meer over gepraat te worden. 

 

Andre vraagt of er wel tussentijds geëvalueerd wordt door het Bestuur en de trainers/teams. Gerrit geeft aan dat dit volgend 

jaar februari wel dient te gebeuren. 

 

 



Beach 

De datum voor het toernooi is 5 juni met uitloop naar 6 juni. De eerste aanmeldingen zijn binnen. Gerrit geeft aan dat meer 

animo binnen de vereniging ook prettig zou zijn, dus meld je aan !  

 

Er is een diploma Sociale Hygiëne vereist, Gerrit vraagt of iemand dit heeft. Dat is niet het geval, maar de opties Erna, 

Annie Huitink, Annie Magis of Barry worden wel genoemd.  

 

Andre wordt weer speaker, Rianne wil hem wel assisteren. 

Tafels en stoelen komen weer via het Kloosters Belang. 

Maryse, Astrid, Guus en Henri willen wel hulp verlenen in bijvoorbeeld de stand. 

Dames 1 en 2 en Heren 1 zorgen weer voor de opbouw op 4 juni. 

 

 

9. Bestuursmededelingen 
 

Scheidsrechters 

Door omstandigheden geeft Hans aan dat het nog allemaal wat stroef loopt. Het is de bedoeling dat de 6 dames in 

november “fluit gereed” zijn. Martine geeft aan wel oren te hebben naar een cursus in een andere plaats, zoals Jacqueline 

heeft gehad in Gorssel.  

 

Er wordt afgesproken geen vrijblijvendheid meer te houden, maar gewoon een datum te prikken, waarbij iedereen 

aanwezig dient te zijn. We hebben de scheidsrechters gewoon nodig, om volgend jaar niet weer scheidsrechters dubbel te 

laten fluiten op een zaterdag. Hans regelt dit, de toekomstige scheidsrechters zijn wel altijd welkom bij de recreanten om te 

oefenen op de maandag en vrijdag. 

 
Klachten/wensen m.b.t. de zaal 

 

De secretaris stelt een brief op voor de gemeente t.a.v. de slechte kwaliteit van de douchegelegenheid en de schoonmaak 

o.a. op de tribune. 

 

Vrijwilligersavond 

Stijn en Kristian verzorgen deze avond, de datum wordt vastgesteld op 3 juli.  

 

10. Rondvraag 

 
Henri geeft aan 2 vrijwilligers nodig te hebben voor de kantinedienst op 10 april en 17 april. Dit worden Maryse en Anke 

van 15.00 uur tot 17.00 uur. 

 

Andre vertelt dat de jubileumcommissie de afsluiting heeft gehad onder het genot van een hapje en drankje en overhandigt 

de voorzitter een cheque van € 987,65 van wat er nog over is. Het bedrag is voornamelijk afkomstig van de hoge 

opbrengsten van de loterij. Tevens krijgt Gerrit een schoenendoos met overgebleven lampjes.  

 

Gerrit bedankt nogmaals de commissie voor het geweldig georganiseerde feest! 

 

Hans heeft een DVD gemaakt van het feest, deze is te koop voor € 2. Astrid heeft nog wat foto’s van de “feestgangers”. 

Deze kunnen eventueel nog op de DVD gezet worden. 

 
Ivonne komt met de mededeling dat ook Niveau 4 bijna kampioen is. Er is nog 1 wedstrijd te spelen. 

 

11. Sluiting 
Gerrit bedankt alle aanwezigen en wenst iedereen nog een goede voortzetting van het toernooi. De vergadering wordt om 

19.30 uur gesloten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jaarverslag Volleybalvereniging Brevolk 2010-2011 
 

2011 is het kampioenenjaar voor Brevolk. Helemaal bijzonder is het als zowel het 1e Heren, als het 1e Dames team 

promoveren. Dit voor een relatief kleine vereniging als Brevolk. Klein…. nog wel, maar wat zijn we ook trots op onze 

jeugdaanwas, de mini’s groeien elke week en de resultaten zijn ook hier prima. De jeugd is nog steeds onze toekomst! 

 

Beachvolleybal 
 

Het jaarlijkse beachtoernooi vond dit jaar plaats onder bijna ideale omstandigheden. 

De zon scheen heerlijk over de velden en het strand en zeker de deelnemers die een lekkere duik in de Slingeplas 

wilden nemen konden hier hun afkoeling zoeken. 

Met een temperatuur van zo’n 30 graden werd het echter wel een dag die voor sommige deelnemers iets te lang duurde, 

doordat de vermoeidheid zichtbaar toe sloeg. 

 

Het deelnemersveld lag iets onder dat van vorig jaar. Met name de jeugdteams lieten het, door een kwalificatietoernooi 

van de Nevobo, wat afweten.  

Toch konden er in totaal 62 teams worden ingeschreven die ook daadwerkelijk allemaal op de wedstrijddag kwamen 

opdagen. 

Al met al een zeer geslaagd toernooi dat dankzij de hulp van heel veel vrijwilligers weer tot een goed einde is gebracht. 

Aandachtspunt voor volgend jaar is dat er ook aan de dames gedacht moet worden v.w.b. de wijnvoorziening. 

 

Cool Moves Volley 
 

Aantal CMV-leden: 

Momenteel hebben we 31 volleyballertjes (waaronder al weer 10 jongens!) rondlopen binnen onze CMV-afdeling, dit 

zijn er 16 meer dan vorig seizoen. Dit betekent een verdubbeling t.o.v. vorig seizoen. Het scholenproject op de 

basisschool heeft dus duidelijk zijn vruchten afgeworpen. De volleyballers zijn verdeeld over 7 teams met allen hun 

eigen trainer/coach. Ze worden gesponsord door Verkeersschool Magis en Restaurant Bertram. 

 

Prestaties CMV-teams: 

Het CMV is verdeeld in 6 Niveau`s, voor ieder Niveau staat een jaar. Niveau 1 (6 jaar) is het laagste, Niveau 6 (11 jaar) 

het hoogste Niveau. Dit seizoen spelen onze teams hun wedstrijden en toernooien op Niveau 2, 3, 4 en 5. Naast heel 

veel plezier maken zijn er ook dit seizoen weer een aantal bekers aan de prijzenkast toegevoegd! 

 

Toekomst CMV: 

Het afgelopen seizoen hadden we het doel om het Cool Moves Volley in Bredevoort op de kaart te zetten. Als middel 

hiervoor hebben het scholenproject van de NeVoBo ingezet. Dit project bestond uit een aantal zaal- en 

beachvolleybaltrainingen die onder de gym uren van de basisschool werden aangeboden aan groep 3 t/m 8. Deze 

trainingen werden verzorgd door trainers van de NeVoBo en aansluitend mochten kinderen deelnemen aan het 

jaarlijkse beachvolleybal toernooi. 

Door dit project is de Bredevoortse jeugd bekent geraakt met het CMV en heeft het ons dit jaar een verdubbeling van 

het aantal CMV leden opgeleverd. Daarmee lijkt het gestelde doel bereikt. Doel voor het komende seizoen is om op 

alle Niveau`s (1 t/m 6) een Brevolkteam in competitie te hebben. Onze huidige teams zullen een Niveautje opschuiven, 

wat betekent dat we op Niveau 3 t/m 6 vertegenwoordigd zijn en dus moeten werven voor N1 en N2. Dit is 

basisschoolleeftijd van groep 3 en 4. Om dit te bereiken willen we in mei een nieuw scholenproject opzetten voor groep 

2, 3 en 4. 

 

Jeugdvolleybal 

 

Aantal jeugdleden: 

Binnen de A-, B- en C-jeugd zijn dit seizoen 2 teams actief, te weten: meisjes C1 en meisjes B1. Allen ook met hun 

eigen trainer/coach en gesponsord door Timmerbedrijf Hans Lensink (C1) en Veenhuis Internationaal Transport (B1). 

Doordat de A1 en A2 vorig seizoen de overstap naar de Dames hebben gemaakt en er vanuit het Cool Moves Volley 

geen nieuw team door is gestroomd, zijn dit seizoen dus 2 jeugdteams minder actief in de competitie. 

 

Prestaties: 

Het streven van Brevolk is om alle eerste jeugdteams in de 1ste klasse te laten uitkomen. Aangezien de C1 zich heeft 

gehandhaafd in de 1ste klasse en de B1 middels een kampioenschap is gepromoveerd naar de 1ste klasse, is aan die 

doelstelling voldaan. Dit betekent dat onze jeugdteams ook dit seizoen weer op een bovengemiddeld niveau spelen 

t.o.v. leeftijdsgenootjes. 

 

 



Verslag B jeugd 

De B-meiden hebben er eind vorig seizoen voor gekozen om wat extra trainingsarbeid te gaan verrichten in de vorm 

van 2x in de week trainen. Leuk dat ze het schijnbaar zo naar hun zin hebben. Resultaat was ook nog eens dat ze na een 

zeer spannend seizoen in de laatste wedstrijd kampioen werden met 2 puntjes meer dan hun klasgenootjes van Bovo. 

Feest en promotie naar de 1ste klasse. Dat hier het niveau een stuk hoger ligt is de 2de seizoenshelft te merken. De 

meiden zijn niet kansloos, maar komen in de eerste wedstrijden steeds een paar puntjes te kort. 

 

Verslag C jeugd  

Na vorig seizoen kampioen te zijn geworden en twee maal te zijn gepromoveerd deden de Meisjes C1 het bijzonder 

goed in de 1e klasse. Het voorseizoen werd met een vijfde plek op de ranglijst en dus met klasse behoud afgesloten. 

Het naseizoen verloopt moeizamer, dit is op zich niet zo verwonderlijk want twee oudere speelsters zijn naar de B1 

door geschoven en de nieuwe meisjes moeten nog wennen aan het hoge niveau. Desondanks doen de meiden prima 

mee in de middenmoot en zeker niet onbelangrijk: de omgang met elkaar is in ieder geval prima en zeker zo belangrijk. 

 

Toekomst jeugdafdeling: 

De C1 en B1 zullen volgend seizoen opschuiven naar de B1 en de A1. Er zal geen doorstroom plaatsvinden naar de 

seniorenteams, ook komt er vanuit het CMV geen nieuw team door naar de C-jeugd. Hoe het er nu naar uit ziet zal er 

het seizoen daarop ieder jaar vanuit het CMV een team doorstromen naar de C-jeugd en zal er iedere 2 jaar 

doorstroming zijn naar de Damesteams. Kortom, de toekomst ziet er goed uit! 

Naast al het volleybal staan er ieder seizoen natuurlijk ook allerlei extra activiteiten op het programma als 

(beach)toernooien, jeugdkamp, teamuitjes, enz. om het feest compleet te maken! 

 
Senioren 
 

Recreanten 

 

De recreanten beleefden een wat moeizaam seizoen. Stagnatie in de ledenaantallen, blessureleed en  een nieuw 

fenomeen   “ het langdurig verblijf in het buitenland”  maakten dat de opkomst op de trainingsavonden, zeker op 

maandag, aan de magere kant was. 

Op vrijdagavond werden de bardiensten weer hervat, maar ook hier zit er een beetje de klad in de opkomst,  alhoewel 

sommigen onder ons een gereserveerde plek schijnen te hebben en slechts met zachte aandrang  de deur uit te krijgen 

zijn. De recreantenteams draaien nog volop mee in de A, B en C poule,  hoewel het ook hier soms lastig is om een team 

compleet te krijgen. Ook constateren we  een kleine teruggang in het aantal feestjes en partijen, maar dat zal 

ongetwijfeld van tijdelijk aard zijn.   

Tot slot, en dat is goed nieuws, de vaststelling dat het teamgevoel als vanouds op hoog niveau is gebleven en dat geeft 

vertrouwen in de toekomst. 

 

Heren 1 

Na de jammerlijke degradatie uit de 2de klasse van afgelopen seizoen, staat natuurlijk dit jaar weer een kampioenschap 

en promotie terug naar de 2de klasse op het programma. De vraag is natuurlijk alleen wanneer en met hoeveel punten 

voorsprong. Ondanks alle blessureleed staat het vlaggenschip van de vereniging er riant voor. Harm-Jan en Martin 

hebben dit seizoen hun debuut gemaakt en Michiel en Kim hun rentree. De voorsprong is op het moment 12 punten op 

de nr. 2, het zelfvertrouwen is groot en dus zal ten tijde van deze vergadering het kampioenschap een feit zijn! 

(nagekomen bericht van de secretaris : kampioenschap behaald 26 maart 2011 !) 

 

Dames 1 

Eindelijk na 3 jaar achtereen 3e in de competitie te zijn geworden is het kampioenschap dit jaar een feit.  

Dames 1 heeft  2 zeer goede spelverdeelsters, 2 zeer goede midden aanvalsters en 2 zeer goede buiten aanvalsters dus 

wat wil je nog meer als trainer! Af en toe was er aanvulling nodig vanuit Dames 2 of Dames 3, dat ging prima. 

 

Gelukkig is het seizoen begonnen zonder blessures bij dames 1 waardoor wij wel lekker konden trainen samen met 

dames 2. Dit blijft altijd moeilijk voor een trainer omdat je altijd je eigen team graag ziet presteren en veel wil bijleren 

maar dames 2 heeft ook haar volledige aandacht nodig. Gelukkig na een paar trainingen hebben we ook hierin een 

goede verstandhouding gevonden en wordt er nu door beide teams goed getraind.  

 

Voor dames 1 is het belangrijk dat je blijft presteren als je bovenaan staat en dat doen zij gelukkig wel. De trainingen 

worden zeer goed bezocht en dat kun je ook zien in de competitie wedstrijden want het geen je nu traint zie ik zeker de 

laatste weken terug in het spel.  

Het grote probleem is hoe houd je dit team bij elkaar want je hebt wel dames die studeren en er zijn ook andere 

ambities dus hopelijk blijft dit team bij elkaar zodat we nog langer hiervan kunnen genieten en dat op een hoger niveau. 

Het huidige dames1 is een team met veel ambities en zeker ook met zeer veel mogelijkheden. Burkhard Heinrich. 

 



 

 

Dames 2 

Dames 2 begon dit jaar met een nieuwe teamsamenstelling. Omdat we nooit samen hebben getraind, was dit erg 

wennen. Komt nog bij dat een aantal leden is  gestopt,  zodat dames 2 met (te) weinig speelsters overbleef.  Elke week 

een andere samenstelling was het gevolg. Van een vast team was bepaald geen sprake.  Maar gelukkig heeft de coach 

het elke wedstrijd voor elkaar gekregen om genoeg speelsters bij elkaar te krijgen.  Dames 2 verloor een aantal keren  

net met 3-2. Toch nog een knappe prestatie! En af en toe wisten we zelfs te winnen. 

Rond de 2e helft van het seizoen kwamen er  2 nieuwe speelsters (Lianne en Ilse) in het team, waardoor er een 

basisteam ontstond.  Helaas raakten beide set-uppers geblesseerd, waarvan één langdurig.  Hierdoor was het weer 

improviseren  en moest  iedereen weer wennen aan ander  spel en andere posities.  Gelukkig leerden ze elkaar wel 

steeds beter kennen.  

Al met al heeft Dames 2 een heel wisselend jaar gehad: Soms leuk, gezellig en fanatiek,   maar ook minder leuk en 

gezellig, omdat we allemaal een heel verschillende karakters  hebben en dit botste nog wel eens.  

 

Dames 3 

Begin dit seizoen ben ik trainer coach geworden van dames 3 van Brevolk.  

Toen ik hiermee begon zag ik een gezellig dames (vriendinnen) team. 

Het grote nadeel hiervan was dat het TE gezellig was en dat er weinig gepresteerd werd en hier baalde de dames best 

wel van. Na een paar trainingen kwam ik er al snel achter, dat ze met een punt dat ze maakte niet echt enthousiast 

waren, dit werd al gauw anders na elke keer 10 keer opdrukken als ze niet juichen. 

We zijn snel begonnen om met een systeem te gaan spelen en dit hadden de dames snel opgepakt.  

Als ik terug kijk op dit seizoen dan heb ik een dames 3 heeeeel snel zien groeien ze spelen leuk volleybal met veel 

beleving en goede resultaten. We staan nu 4e in de competitie maar ben er van overtuigd dat ze zeker nog meer kunnen. 

Volgend seizoen ga ik graag verder met de dames om er zo nog meer uit te kunnen halen. Sander Betting  

 

 

 

 

 

 

Eindconclusie 
Brevolk bloeit en groeit ! We kijken dan ook nog steeds erg uit naar het  Kulturhus. Meer zaalruimte, zodat we onze 

leden nog beter in de behoeftes kunnen voorzien. Onze algehele prestaties zijn dit jaar uitstekend. We hopen volgend 

seizoen in ieder geval weer met net zo veel plezier naar onze trainingen en wedstrijden te gaan, als het afgelopen 

seizoen!  

 

 


