
Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Brevolk d.d. 19 april 2014 in de 
kantine van sporthal Stationsplein te Aalten 
 
Volleybalvereniging Brevolk nodigt haar leden uit voor de jaarlijkse ledenvergadering, op 
zaterdag 19 april in de kantine van sporthal “Stationsplein”. 
 
Aanvang ca. 18.00 uur. 
 
AGENDA

1. Opening 
 

2. Notulen ledenvergadering 30 maart 2013 
 

3. Jaarverslag secretaris 
 

4. Financieel verslag 
 

5. Verslag kascommissie – Maryse en Linda 
Benoeming nieuwe commissie. Linda treedt af. Joske is opvolger. Er moet een nieuw 
reservelid worden gekozen. 

 
6. Contributie 

 
7. Bestuur samenstelling 

 
Henk Bekkers is aftredend als penningmeester en is niet herkiesbaar. 
Het bestuur stelt voor om als penningmeester te benoemen André Wassink.  
Voor de functie van bestuurlid met als aandachtsgebied de jeugdteams, met name CMV, wordt 
een nieuwe kandidaat gezocht. 
Eventuele kandidaten voor beide functies kunnen zicht tot één uur voor de vergadering melden 
bij de voorzitter. 

 
8. Toernooien/competitie/beachvolleybal/technische commissie 

 
9. Bestuursmededelingen  

 
* Veel mensen voor hand- en spandiensten gezocht 

 * Onderlinge toernooi organisatie 2014-2015 : Dames 1. 2015-2016 : Heren 1 
 

10. Rondvraag 
 
11. Sluiting 

 

De vergadering wordt gehouden in de pauze van het onderlinge “Paas” toernooi.  
Wil je aan het toernooi deelnemen, geef je dan tijdig op via onze site. 
 
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 30 maart 2013 Volleybalvereniging Brevolk

1. Welkom 
Gerrit Kempink (voorzitter) heet alle  34 aanwezigen van harte welkom op deze 28e ledenvergadering. 
Fieke Rave en Henri Rave hebben zich met kennisgeving afgemeld.  
 

2. Notulen 7 april 2012 
De notulen worden goedgekeurd. 
 

3. Jaarverslag secretaris 
Ook het jaarverslag wordt goedgekeurd. 

 
4. Financieel verslag 

De leden krijgen het verslag in te zien. 
 
Jolanda  vraagt wat de lening aan het Bredevoorts Nieuws betekent, het is een afbetaling en we 
verdienen dit de komende jaren terug. 
 
Henk geeft een kleine toelichting, indien het verslag een week later gemaakt zou zijn was het 
resultaat  
op 0 uitgekomen i.v.m. rekeningen die pas eind december verstuurd zijn. 
 
Wilmar vraagt naar sponsoring. Het bedrag is wat aan de lage kant. Dit klopt ; het bedrag van 
Prinzen is begin januari 2013 binnen gekomen, dat is dus het bedrag wat op het verslag van 2014 
komt te staan.  
Kleding wordt voornamelijk gesponsord, contanten in mindere mate. In de toekomst zullen we gaan 
kijken naar de mogelijkheid van borden in de nieuwe zaal. Tevens heeft de toetenactie een veel groter 
bedrag opgebracht dan “losse” bedragen 

 
5. Verslag Kascommissie 

Linda Heusinkveld en Sarah Temming geven aan geen op- of aanmerkingen te hebben. 
 
Maryse en Linda worden gekozen als kascommissieleden voor 2014. 
Joske Kempink wordt de reserve voor 2015  (samen met Maryse) 
 

6. Contributie 
Er wordt een verhoging van 2 % voorgesteld, vorig jaar was de verhoging 4 % en we hopen met de 
huidige “mindere” tijden hierin een goede stap te zetten. Alle aanwezigen stemmen in met de 
verhoging.  

7. Bestuursverkiezing 
 
• Andre en Fieke : zijn met goedkeuring (al) toegetreden en benoemd tot ons Bestuur 
• Rianne en Corine:  worden beide herkozen voor een periode van 4 jaar 
• Jubilarissen :  Ria Wevers, Jose Schurink en Burkhard Heinrich 25 jaar lid 

8. Toernooien/Competitie/Beach/Technische Commissie 
 

Onderlinge Toernooien
Organisatie Toernooien 2013-2014  : Contactpersoon: Dames 2 
Organisatie Toernooien 2014-2015  : Contactpersoon: Dames 1 

Er bestaat een draaiboek voor deze toernooien. 
 
Competitie
Het woord wordt gegeven aan hoofd Technische Commissie Henk. Het formulier ter inventarisatie is 
goed ingevuld m.u.v. de heren. Het formulier bestond uit een enquete en plannen voor volgend 
seizoen. Volgende week vergadert de Technische Commissie, dan zullen de trainers en de teams 
verdeeld gaan worden. De resultaten van de enquete zullen geplaatst worden op de website. De 
algehele verklaring is dat onze vereniging als prima wordt beoordeeld. Gerrit vult aan, dat als je kiest 



voor een competitie verband je het formulier ook echt voor 1 jaar invult en dat het niet de bedoeling is 
dat je halverwege de competitie stopt. Het blijft een teamsport. 
 
Beach
1 Juni wordt het toernooi gehouden. Tot 29 mei kan er opgegeven worden.  

 
Hans Piek meldt zich aan als speaker van het toernooi. 

 

9. Bestuursmededelingen 
 

Hand en spandiensten 
Iedereen mag zich aanmelden voor een eventuele trainerscursus en eventueel rijden van de jeugd bij 
sluiting van Ons Huis op vrijdag.  
 
Kulturhus
Henk geeft aan een schets te hebben van de nieuwe zaal deze kan ingezien worden en namens het 
Bestuur zit er iemand in de bouwcommissie.  
 

10. Rondvraag 
 

Lucy Harmsen vraagt naar het inzicht in de zalen voor volgend jaar. Hier zijn we als vereniging druk 
mee bezig we hopen dit zo spoedig mogelijk in af te ronden.  De wensen zijn al een half jaar geleden 
uitgestuurd en kenbaar gemaakt.  

 
11. Sluiting 

Gerrit Kempink bedankt alle aanwezigen en wenst iedereen nog een goede voortzetting van het 
toernooi.  
Tevens bedankt Gerrit alle vrijwilligers voor hun inzet. We sluiten de vergadering om 18.45 uur.  

 



Jaarverslag Volleybalvereniging Brevolk 2013-2014 
 
Een jaar van overbrugging, dat is een zeer korte omschrijving van dit afgelopen jaar volleybal. Trainen in Vragender en 
Aalten, wedstrijden spelen in de sportzaal Stationsplein. Maar ook dit jaar bracht leuke dingen met zich mee. Want alle 
wedstrijden werden thuis gespeeld, leuk om zo met de vereniging in de kantine een volleybal zaterdag te evalueren. Er zijn 
ook successen te vieren, want onze C teams hebben buitengewoon goed gepresteerd het afgelopen jaar, evenals Dames 2. De 
CMV viert ook kleine successen en zo kunnen we eigenlijk terug kijken op een prima jaar. 
Vooruit kijken doen we zeker, straks mogen spelen in een prachtige nieuwe zaal. Hopelijk kunnen we nieuwe spelers 
verwelkomen en gaan we veel sportief plezier beleven in het nieuwe Kulturhus. 
 

Cool Moves Volley 
 
Niveau 2/3 : 

Na de zomervakantie zijn we begonnen met 7 meisjes in niveau 2 waarvan er 6 meededen aan de wedstrijdjes. Vanaf oktober 
deed  iedereen mee. We hebben in november de beker gewonnen. In december heb ik twee teams opgegeven, dit ging erg 
goed: We wonnen met beide teams de beker! Een prima afsluiting van niveau 2!  In januari zijn we een niveau hoger gegaan, 
niveau 3. Het gaat erg goed! In februari kwam Lynn erbij zodat we nu acht meisjes hebben. We spelen vanaf maart met twee 
teams. Na de zomervakantie gaan we trainen voor niveau 4. In november wil ik voor het eerst, als voorbereiding op de 
competitie, de  toernooien in niveau 4 gaan spelen. In januari gaan de meiden dan écht competitie niveau 4 spelen! 
 
Niveau 5 :

Wij (Francis en Linda) trainen niveau 5. Dit team bestaat uit 5 enthousiaste en drukke kinderen, Jesper, Kasper, Ellis, 
Danique en Vera. De eerste helft van afgelopen seizoen zijn ze gestart in niveau 4. Dit ging zo goed dat ze de tweede helft 
van het seizoen doorgestroomd zijn naar niveau 5. Het begin van niveau 5 was erg moeilijk, maar na elke wedstrijd zagen wij 
vooruitgang. Helaas is deze vooruitgang nog niet terug te zien in de stand. Niveau 5 is een erg enthousiast groepje dat iedere 
wedstrijd weer zo goed mogelijk probeert te presteren. De inzet van dit team is erg goed en daarom is het ook erg leuk om dit 
team te trainen. We hopen dat ze alle vijf zo enthousiast blijven en dat zo de stijgende lijn erin blijft. 
 
Niveau 6 :

Het was een goed seizoen voor niveau 6. De verbeteringen zijn duidelijk te zien! Team Brevolk 1, het team van Lisa, Sam, 
Jade en Anne staat zelfs eerste, en Brevolk 2, het team van Daphne, Elisa, Casper en Isa staat derde. Wat beide teams vooral 
leuk vonden om te doen in de training is het smashen en blokken, waar we dit seizoen langzaam mee begonnen zijn. Ook zijn 
we gaan trainen aan de hand van thema's. Iedere training staat in het teken van een bepaald thema, bijvoorbeeld toetsen, 
opslaan of bovenhands spelen. Ook dit vinden beide teams erg leuk, en bovendien weten ze dan aan het begin van de training 
wat ze kunnen verwachten. Na een thema een aantal keer herhaald te hebben, is goed te zien dat dit beter gaat dan de vorige 
keren. De verwachtingen voor het volgende seizoen zijn ook erg positief. De verwachting is dat ze nog beter zullen worden, 
zowel in het volleyballen zelf als het samenspelen met het team. Hopelijk staan beide teams dan bovenaan! 
 

Jeugdvolleybal 
 
Aantal jeugdleden: 
Inclusief de CMV zitten we inmiddels al op 56 jeugdleden, prachtig want het zijn er meer dan de senioren. De 56 jeugdigen 
bestaan uit 45 meisjes en 11 jongens. Ieder team heeft een eigen trainer en coach. Niveau 6 is dit jaar vervallen, hieruit zijn 
de beide C teams ontstaan. 
 
Verslag A jeugd  
 
Verslag C jeugd  
 
Jongens  C 
Nadat we vorig jaar goed zijn begonnen in de C jeugd, 2 keer 3e zijn geworden, hebben we afgelopen jaar de stijgende lijn 
doorgezet. Doordat iedereen in het team zich steeds verder ontwikkelde en steeds een beetje beter werd, zijn we de eerste 
helft van dit seizoen als 2e geëindigd.  Nu met nog 3 wedstrijden te gaan staan we bovenaan en bestaat de kans dat we dit jaar 
eindigen als kampioenen. Wij als trainers zijn ervan overtuigd dat wanneer er goed getraind word er nog veel meer talent naar 
voren kan komen. Kortom dit jaar was een goed jaar, waarin we goede wedstrijden gevolleybald hebben. 
 



Meisjes C 
In september zijn we in dezelfde samenstelling begonnen aan dit seizoen. Mede dankzij de goede samenwerking met de 
ouders is het trainen in Aalten geen probleem gebleken. Er werd elke week fanatiek getraind en we zijn de eerste 
seizoenshelft op de 5e plaats geëindigd. 
 
De 2e seizoen’s helft begonnen we helaas met een aantal afmeldingen op de zaterdag, waardoor we wat minder 
mogelijkheden hadden. Maar door dezelfde fanatieke en leuke training op vrijdag zagen we de meiden elke week met 
sprongen vooruitgaan. Er wordt veel gewonnen en de meiden krijgen ook veel complimenten over het vertoonde spel. 
Volleyballend zijn we daarom op dit moment het beste team van onze competitie. We staan op dit moment (met 3 
wedstrijden te gaan) op de 3e plaats met maar 2 punten minder dan de koploper. 
 
Toekomst jeugdafdeling: 
De jongeren komen op een leeftijd dat bijbaantjes in het weekend in beeld zijn, uiteraard hopen we toch dat we met 
voldoende jeugd overblijven om teams voor het komende seizoen te vormen. Werving op de basisschool wellicht met behulp 
van de Nevobo kan een mooi actiepunt zijn voor het nieuwe seizoen en uiteraard zal ook onze nieuwe sportzaal bij gaan 
dragen aan nieuwe leden voor de toekomst. 
 

Senioren 

Aantal senioren 
Begin 2014 telde de vereniging 105 leden. 3 minder dan het jaar ervoor. Bij de senioren zitten we dit jaar op een aantal van 
50 leden, waarvan 33 dames en 17 heren. We hebben 22 CMV leden en 24 jeugdleden. De overige leden zijn niet-spelende 
leden zoals o.a. een aantal scheidsrechters. 
 
Recreanten 
Bij de recreanten verliep het seizoen anders dan voorgaande jaren. Allereerst hadden we te maken met een noodgedwongen 
verhuizing naar andere speelzalen. Op de maandavond in Vragender waar de opkomst goed en de temperatuur laag was. Op 
vrijdagavond in de Aladnahal waar de opkomst regelmatig een bedenkelijk laag niveau bereikte, hetgeen ongetwijfeld te 
maken zal hebben met ontbreken van de “derde helft”.  In de competitie ging het moeizaam en moesten we afscheid nemen 
van Erna en André. Toch spelen alle teams nog op niveau C t/m A.  
Hopelijk zal de nieuwe zaal in Bredevoort de animo weer doen toenemen en kunnen we na de wedstrijd weer een diepgaande 
analyse over het vertoonde spel uitvoeren aan de dan weer in ere herstelde Brevolk bar. 
 
Heren 1 
Dit seizoen was een redelijk seizoen voor heren 1. we merken wel een groei maar laten het nog wel met belangrijke 
wedstrijden liggen. Wat heren 1 mist is nog steeds een vaste trainer/coach. Sander betting die dit nu doet is speler, trainer, 
coach en dit is eigenlijk geen optie. we zijn er van overtuigd dat wanneer er een vast iemand aan de kant staat dat we met de 
top 3 mee kunnen doen. Stijn Heersink heeft halverwege het seizoen een lelijke blesure opgelopen door een bal vies op z,n 
pink te hebben gekregen, dus was de rest van het seizoen uitgeschakeld. natuurlijk is hij het nieuwe seizoen weer volop 
aanwezig. Verder gaat het allemaal prima in heren 1 opkomst is goed en hebben we veel volleybal plezier. 
 
Dames 1 
D1 is dit seizoen de interessante uitdaging aangegaan om met een compleet nieuw team de competitie in te duiken. In een 
leuke voorbereiding werd enthousiast toegewerkt naar het begin van de competitie. Hierin werd helaas al snel duidelijk dat de 
tegenstand vrij hoog was en het smeden van een passend systeem tijd nodig heeft. Het begin met een aantal flinke nederlagen 
was even slikken met de nodige teleurstelling als gevolg. 
 
Gelukkig hebben we ons hierdoor op de trainingen niet door laten afleiden en zijn flink aan de gang gegaan om de poppetjes 
op de juiste plek te krijgen en een voor ons passend systeem te vinden. Dit lijkt gelukt, op de kraker tegen Loil na hebben we 
het in de 2de helft tegen iedere tegenstander beter gedaan dan in de eerste helft en ook dubbel zoveel punten gepakt. De 
laatste plaats hebben we verlaten en willen we ons handhaven in de 2de klasse dan zullen we nog 1 plaats moeten stijgen. Op 
het moment van schrijven staan we echter 3 punten achter met nog 3 wedstrijden te gaan. Het zal niet makkelijk worden maar 
zolang de kans op handhaving bestaat zullen we er alles aan doen om deze te pakken! 
 
Los van het resultaat kunnen we alleen maar tevreden zijn met de ontwikkeling die we samen doormaken. We hebben een 
jonge en positief ingestelde groep die met de wedstrijd beter op elkaar ingesteld raakt en zich in een prettige sfeer ook 
volleybal technisch gezien blijft ontwikkelen. Mocht het niet lukken ons te handhaven gaan ze ons in de toekomst echt nog 
wel weer tegenkomen in de 2de klasse! 
 
Dames 2 
Dit seizoen begonnen met  de kern van het “oude “dames 2 aangevuld met een aantal speelsters uit de A-jeugd. Na een beetje 
stroef begin waarin iedereen nog een beetje moest wennen aan de samenstelling van het team en aan de  posities in het veld, 
hebben we als team de weg naar boven ingeslagen. 
Met nog enkele wedstrijden te spelen staan we op een mooie 3e plaats, en er zijn zeker nog mogelijkheden om nog wat meer 
op te schuiven naar de top van de ranglijst. 
 



Eindconclusie 
 
Met een geweldige nieuwe sportzaal in het vooruitzicht, richten we onze pijlen op nieuwe leden. Deze zijn nodig zowel bij de 
jeugd maar zeker ook de senioren. De recreanten dunnen steeds verder uit door blessures en blijvend letsel. Toch kijken we 
terug op een mooi jaar volleybal met opnieuw uitstekende prestaties van Brevolk in alle groepen van onze vereniging. Trots 
kunnen we zijn op de prestaties van onze mooie vereniging ! 
 


