
Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Brevolk d.d. 4 april 2015 in het 

Grachthuys  

 

Volleybalvereniging Brevolk nodigt haar leden uit voor de jaarlijkse ledenvergadering, op 

zaterdag 4 april in het Grachthuys 

 

Aanvang ca. 18.00 uur. 

 

AGENDA 
 

1. Opening 

 

2. Notulen ledenvergadering 19 april 2014 

 

3. Jaarverslag secretaris 

 

4. Financieel verslag 

 

5. Verslag kascommissie – Maryse (aftredend) en Joske. Reserve lid Hans  

Benoeming nieuw reserve lid  

  

6. Contributie 

 

7. Bestuur 

 

Aftredende bestuursleden : Rianne Stronks 8 jaar, Fieke Rave 3 jaar, Corine Lankhof 8 jaar 

Rianne en Fieke beide niet herkiesbaar, Corine is herkiesbaar 

 

 

Verkiezing nieuw bestuurslid 

 

8. Toernooien/competitie/beachvolleybal/technische commissie 

 

9. Bestuursmededelingen  

 

* Veel mensen voor hand- en spandiensten gezocht 

 * Onderlinge toernooi organisatie 2015-2016 : Heren 1 en 2016-2017 : recreanten 

 * Zaal niet meer gereserveerd tijdens de schoolvakanties 

 

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. 

 

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. 
 

 

 

 

 



 

1.Notulen algemene ledenvergadering 19 april 2014 Volleybalvereniging Brevolk 
 
1.Opening 
2.Gerrit Kempink (voorzitter) heet alle 22 aanwezigen van harte welkom op deze 29e  
ledenvergadering. Fieke Rave, Rianne Stronks, André Wassink, Maryse van der Plaats, Lucy 
Harmsen, Meindert Osinga, Hans Piek, Henrie Rave en Yvonne Klomps hebben zich met 
kennisgeving afgemeld.  
3. 
4.2. Notulen ledenvergadering 30 maart 2013 
5.Er zijn geen op- of aanmerkingen, de notulen worden goedgekeurd. 
6. 
7.3. Jaarverslag secretaris 
8.Iedereen bedankt voor het aanleveren van de stukjes voor het verslag. Er zijn geen opmerkingen. 
9. 
10.4. Financieel verslag 
11.Er is een kleine winst behaald, dit is erg positief want de vereniging heeft geen geld-sponsoren.  
 
1.5. Verslag kascommissie Maryse en Linda – Benoeming nieuwe commissie.  
Er zijn geen bijzonderheden geconstateerd. Op de eerste versie was de toetenactie nog niet verwerkt, 
inmiddels staat deze op de balans. Linda treedt af, Joske is haar opvolgster. Hans Cornelissen meldt 
zich aan als reservelid. 
 
1.6. Contributie.  
2.Normaal gesproken vindt er ieder jaar een verhoging plaats van 4%, maar gezien het positieve 
resultaat van 2013 verhogen we slechts met 2%. 
3. 
4.7. Bestuur samenstelling 
Henk Bekkers is aftredend als penningmeester en is niet herkiesbaar. Henk wordt bedankt voor zijn 
jarenlange inzet. Hij heeft altijd veel voor de vereniging gedaan, waaronder het maken van een 
nieuwe website (tot drie keer toe), het automatiseren van de administratie, het maken van foto's, de 
administratie tijdens het beach toernooi en ga zo maar door. Hij blijft betrokken bij een aantal taken, 
waaronder het inwerken van André. Henk ontvangt onder applaus een bloemetje. 
 
Het bestuur stelt voor om André Wassink als penningmeester te benoemen, André wordt unaniem 
gekozen door de aanwezige leden. 
Voor de functie van bestuurslid met als aandachtsgebied de jeugdteams, wordt een nieuwe kandidaat 
gezocht. Anja geeft aan dat zij graag de CMV wil blijven coördineren. Hier wordt mee ingestemd, de 
rol van Anja blijft hetzelfde. Echter betreft de vacature een rol als algemene jeugdcoördinator, dus 
iemand die zowel de CMV, als de ABC jeugdafdeling overkoepeld.  
Leden die hier interesse in hebben kunnen zich melden bij Gerrit of Rianne. 
 
 
1.8. Toernooien/competitie/beachvolleybal/technische commissie 
2.Toernooien  
3.De toernooien zijn dit jaar keurig door Dames 2 georganiseerd, met helaas een matige opkomst 
tijdens het paastoernooi. Volgend jaar is Dames 1 aan de beurt in de nieuwe sportzaal. Het jaar 
daarop volgen de Heren, daarna de Recreanten. 
 
Beachvolleybal 
1.7 juni is het beachtoernooi, daarna volgt een feestavond. De vorm staat nog niet precies vast, maar 
er zal een barbecue gehouden worden voor de vrijwilligers en andere leden (tegen betaling). Corine 
heeft posters ter promotie van het toernooi en verzoekt leden om te helpen verspreiden. 
2.Brevolk heeft twee nieuwe tenten aangeschaft (3x6 en 4x8), voorheen werden deze gehuurd. De 
opbouw dient nu ook zelf te gebeuren, hiervoor zijn vrijwilligers nodig op de zaterdagmorgen. Frank 
geeft aan dat Heren 1 dit op gaat pakken. 
Daarnaast zijn er 1 of twee vrijwilligers nodig voor bij de catering, Corine is de hele dag aanwezig. 
Hans Cornelissen geeft aan hier wel te willen helpen. 
Voor het ophalen van de briefjes bij de velden zoeken we ook personen, hiervoor wordt de jeugd 
benaderd. 



 
1.Ook voor de toetenactie zijn vrijwilligers nodig. De voorgaande twee jaren ging de jeugd eerst langs 
de deuren om de bestellingen op te nemen, daarna werden de zakken door de senioren gemaakt en 
vervolgens ook door de senioren rond gebracht. Met name bij het rondbrengen was de opkomst erg 
slecht, enige hulp hierbij is erg gewenst. 
Dit jaar worden de zakken van te voren gemaakt, dus er zijn senioren nodig bij het maken van de 
zakken maar ook ter ondersteuning van de jeugd bij het rondbrengen. Auto's met zakken op een 
aantal punten in Bredevoort is wenselijk. 
 
Competitie 
Dit jaar heeft de competitie in Aalten plaats gevonden, waar we goed en gastvrij zijn ontvangen. Alles 
is goed verlopen. Het uitwijken naar Aalten heeft geen leden gekost, wat opvallend is. Normaal is er bij 
verplaatsing een ledenverlies van 10% aan te houden. 
 
Dames 1 is gedegradeerd. Ze hebben op zich een goed seizoen gedraaid, waarbij de dames steeds 
dichtbij waren maar net niet wonnen. Er waren een aantal afvallers, deze plekken zijn goed ingevuld 
door de nieuwkomers. Het doel is om zo snel mogelijk weer kampioen te worden en te promoveren. 
 
Daarnaast was er ook een kampioensteam; de jongens C. Complimenten aan trainsters Joanne en 
Nicole, het is hen gelukt om een team van deze uitdagende groep te maken. Joanne en Nicole 
stoppen helaas. 
De C meiden zijn tweede geworden, ook zij zijn enorm gegroeid dankzij trainers Martin en Harm Jan. 
Zij gaan door met het trainen van de jongens en zijn ook bezig geweest met een trainerscursus. Deze 
hebben ze niet afgerond, het kostte teveel tijd. Ze hebben wel alle kennis opgenomen en hebben hier 
zeker wat van geleerd. 
 
Gerrit geeft nog aan dat de vereniging de trainerscursus betaald, mochten er geïnteresseerden zijn. 
 
Ook de CMV trainsters zijn op cursus geweest, deze cursus nam 4 avonden in beslag. Ook zij hebben 
veel geleerd, onder andere over techniek en het opbouwen van de training. Het is een aanrader voor 
nieuwe CMV trainers. 
 
Technische commissie: 
De technische commissie vergadert minstens 3 á 4 keer per jaar over de ABC en Senioren teams. 
Harm Jan geeft een korte toelichting op de teamindeling van seizoen 2014-2015: 
De heren en dames teams blijven hetzelfde, met uitzondering dat André stopt als trainer van Dames 2. 
Voor dit team is de vereniging opzoek naar een trainer, net als voor de Heren. De 4 á 5 A-meiden die 
overblijven worden verdeeld over Dames 1 en Dames 2. 
De beide C teams blijven zoals ze zijn en worden B. Harm Jan en Martin blijven de meiden doen, voor 
de jongens wordt een trainer gezocht. 
Dan wordt CMV6 een C-team, getraind door Carmen en Juliet.  
 
Corine geeft een toelicht op de enquête en bedankt iedereen die de moeite heeft genomen om de 
enquête in te vullen. Dames 1 en 2 hadden een goede respons, Heren 1 en de A jeugd slecht.  Er zijn 
geen heel opvallende uitkomsten, maar het is wel belangrijk om iedereen de mogelijkheid te geven om 
deels anoniem zijn mening te geven. Vooral de informatie over toekomstige seizoen is erg van belang 
en helpt bij de teamsamenstelling. 
Algemeen: Vrijwel elk team heeft bij de sfeer gemiddeld een 8 of een 9, erg positief. Bijna iedereen 
geeft aan dat ze het positief zouden vinden als de thuiswedstrijden op één dag zouden zijn, 
afhankelijk van het tijdstip. Complimenten aan de trainers: zij scoren een 9 of een 10. 
1.Ook heeft er een evaluatie plaats gevonden bij de jeugdtrainers, om te bekijken waar de behoeften 
liggen. De begeleiding vanuit de vereniging kan beter, we hopen daarin te kunnen voorzien met de 
komst van een nieuwe jeugdcoördinator.  
 
Op dit moment wordt de CMV soms wat ondergeschoven. Bestuursleden zijn meestal al aanwezig bij 
senioren , het is dan lastig om de uit-toernooien van de CMV te bezoeken. 
Anja hoopt dat we vanaf volgend seizoen ook wedstrijden in Bredevoort kunnen organiseren, omdat 
we dan 6 CMV velden hebben. Voor de spelers (en supporters) is het leuk om ook eens thuis te 
kunnen spelen. Voorafgaand aan het paastoernooi was het oud-kind toernooi, dat met 18 teams goed 



bezet was. De deelnemers waren enthousiast, wellicht heeft het zelfs nog nieuwe leden voor de 
recreanten op vrijdagavond opgeleverd. 
 
 
1.9. Bestuursmededelingen  
2.Alle bestuursmededelingen zijn al aan bod gekomen. 
 

 
1.10. Rondvraag 
2.Linda Heusinkveld:  
3.– Is er al iets bekend over de trainingstijden? 
4.Nee, daar wordt mee gestoeid. De wensen zijn wel bekend en half juni is er een bijeenkomst bij de 
gemeente. 
– Is het een idee om met een groep op de Zwarte Cross te gaan werken als sponsoring? Dit levert de 
vereniging € 5 per persoon per uur op, en de leden een vrijkaart voor de Zwarte Cross. 
Gerrit gaat dit uitzoeken, er is animo voor onder de aanwezige leden.  
 
Burkhard Heinrich: 
Hij vertelt dat hij helaas moet afhaken als trainer in verband met werk, hij wil indien mogelijk de C- 
jongens voor een jaar overnemen. De recreanten hoopt hij ook te blijven doen. Het coachen van de C 
gaat niet lukken. 
 
Gerrit benoemd nog dat er nieuwe scheidsrechters zijn; Wilco, Harm, André en Kristiaan. Zij hebben 
de pittige toets gehaald. 
Daarna zet hij de CMV trainsters in het zonnetje door ze met een bloemetje te bedanken voor hun 
inzet van afgelopen jaar. 

 
1.11. Sluiting 

2.Gerrit sluit om 19:00 de vergadering. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jaarverslag Volleybalvereniging Brevolk 2014-2015 
 

Een nieuw jaar in een prachtig mooi Grachthuys ! Wat een genot om hier volleybal te mogen spelen. Alle thuiswedstrijden 

speelt Brevolk nu op dezelfde dag en zo behouden we het publiek soms voor een hele middag. We zien wel een toename in 

de kosten voor deze nieuwe zaal ; in combinatie met een verhoogde zaalhuur, zullen we als vereniging efficiënter moeten 

kijken naar onze kosten/opbrengsten, om uiteindelijk reserves op te bouwen voor een prachtige toekomst.  

 

 

Cool Moves Volley 

 

Niveau 3 :  

 

In januari is zijn we met 8 kinderen, verdeelt over twee teams in niveau 3 begonnen. Het ging erg goed, de teams hebben dan 

ook heel vaak een toernooi gewonnen. We hebben over het hele jaar gezien 8 bekers gewonnen.  

Na de zomervakantie zijn we begonnen in de nieuwe sportzaal. Gewoon weer op de fiets naar volleybal! Heerlijk! Er kwam 

nog een lid bij dus we zitten op dit moment op 9 kinderen. 

In december was het laatste toernooi in niveau 3. De kinderen gaan in januari naar niveau 4, geen toernooitjes meer maar 

competitie. Dit is tevens het tijdstip dat de kinderen een nieuwe trainer krijgen. In januari hebben Ellen en Irene de teams 

overgenomen. Anja en Marieke 

 

Niveau 5 : 

 

Met veel enthousiasme is niveau 5 dit jaar van start gegaan. Danique, Jesper, Vera en Ellis zijn een leuk clubje bij mekaar. 

Drie keer overspelen dat is het doel van dit niveau. In de training wordt hier dan ook hard op getraind. Dat drie keer 

overspelen valt alleen nog niet mee. In een poule van 5 teams zijn ze de eerste helft van het seizoen netjes op een 3de plaats 

geëindigd. Het drie keer spelen gaat steeds beter en dat is ook terug te zien in de wedstrijden, helaas is het voor dit team nog 

wel lastig om de wedstrijd lang de concentratie vast te houden. Hierdoor en doordat het niveau van de tegenstand groeit 

wordt er nog niet veel gewonnen deze helft. Er is gelukkig we een stijgende lijn in het niveau van dit team. Bij de training 

wordt er over het algemeen goed meegedaan. Hoewel het een druk groepje is, kan er ook hard gewerkt worden. Al met al een 

seizoen waar we met tevredenheid op terug kunnen kijken.  Francis & Linda 

 

Jeugdvolleybal 

 

Aantal jeugdleden: 

Bij de CMV zitten we inmiddels al op 20  jeugdleden, waarvan 19 meisjes en 1 jongen. Langzaam beginnen er zich weer 

nieuwe kinderen aan te sluiten. Een positieve ontwikkeling. Daarnaast hebben we binnen de C en B jeugd, 21 meisjes en 7 

jongens. Ons totale aantal jeugdleden komt daarmee op 48. Ieder team heeft een eigen trainer en coach. Volgend jaar zal er 

een nieuwe trainer gezocht moeten worden door het stoppen van Burkhard. Bij de CMV hebben we weer nieuwe trainsters 

mogen verwelkomen, heel fijn dat dit zo goed gaat.  

 

Verslag C jeugd  

 

De C begon wat lastig aan de eerste helft van het seizoen. Er moest nog erg gewend worden aan de andere manier van spelen 

met z’n zessen en de nieuwe zaal. Hierdoor zijn ze jammer genoeg onderaan geëindigd en nam de lol in het volleyballen een 

beetje af. 

De tweede helft van het seizoen begon gelukkig stukken beter, er werd gemerkt dat ze niet meer de “slechtste” van de poule 

waren. Hierdoor nam het plezier en motivatie weer toe. We werken momenteel aan de pass en de aanval, dit gaat goed. 

Er is nu duidelijk vooruitgang te zien, we hebben er allemaal plezier in! 

 

 

Verslag B jeugd  

 

Jongens  B 

Dit seizoen ben ik begonnen als de trainer van de Jongens B. Coachen doen Henk en Andre tijdens de wedstrijden. In het 

begin was het zeker niet makkelijk, want er werd vooral door een paar jongens slecht geluisterd en men moest ondervinden 

dat door goed luisteren en trainen je alleen maar beter kan worden.  

 

Iedereen heeft ook al een keer mogen meetrainen met Heren 1 en Dames 1 waarvan de beide meisjes nog steeds met Dames 1 

meetrainen en uiteindelijk hebben 2 jongens het gehaald om 1 keer in de maand met heren 1 mee te trainen. 

 

De trainingen worden ook prima bezocht, omdat ze nu wel inzien dat als jij jezelf verbetert dat dit niet alleen jou ten goede 

komt maar ook het hele team. We hebben maar 7 spelers dus moet je ook met deze spelers proberen er een goed team van te 

maken. Iedereen heeft nu zijn/haar eigen positie en dat gaat erg goed.  

Volgend jaar moet dit team op zoek  naar een andere trainer. Burkhard 

Meisjes B 



 

We hebben een ontzettend leuk en gemotiveerd team, er word elke week keihard getraind om op zaterdag de punten mee naar 

of in Bredevoort te houden. 

 

Ook zijn we dit seizoen begonnen met 2 trainingen per week, dit had direct een positief effect op het spel en ook tijdens de 

wedstrijden zien wij dit terug. 

 

De eerste helft van het seizoen waren we ingedeeld in de 2e klasse, dit bleek samen met de stap van de C naar de B-jeugd nog 

wat te hoog gegrepen. Er werd erg goed gevolleybald maar onze tegenstanders waren op de meeste vlakken gewoon al wat 

verder en slimmer waardoor we 10e zijn geworden in de poule.  

 

De 2e helft van het seizoen zijn we ingedeeld in de 3e klasse, we proberen in deze klasse met verzorgd volleybal bovenin 

mee te draaien, hiermee maken we het onszelf af en toe lastig maar de complimenten over het vertoonde spel maken een 

heleboel goed. We staan op dit moment 3e en hopen deze positie vast te kunnen houden. Harm-Jan en Martin 

 

Toekomst jeugdafdeling: 

De jongeren komen op een leeftijd dat werken, maar ook andere “weekend bezigheden” belangrijk zijn op een zaterdag, 

uiteraard hopen we toch dat we met voldoende jeugd overblijven om teams voor het komende seizoen te vormen. Iets wat elk 

jaar weer spannend is. Werving doen we ook op de basisschool ; opnieuw met behulp van een Nevobo, in de vorm van 

volleybal tijdens de gymles proberen we aandacht te schenken aan onze mooie sport. We zijn al bezig met de plannen in 

samenwerking met de basisschool.  

 
Senioren 
 

Aantal senioren 

Maart 2015 telde de vereniging 97 leden. Bij de senioren zitten we dit jaar op een aantal van 49 leden, waarvan 30 dames en 

19 heren. We hebben 20 CMV leden en 28 jeugdleden op papier. Op zich nog een gezond ledenaantal, maar een aantal boven 

de 100 is wel wenselijk voor een kleine vereniging. De overige leden zijn niet-spelende leden zoals o.a. een aantal 

scheidsrechters.  

 

Recreanten 

De nieuwe accommodatie heeft jammer genoeg niet tot gevolg gehad dat de belangstelling voor het recreatieve volleybal is 

toegenomen. Zowel op de maandag als op de vrijdagavond was de bezetting aan de matige kant. Een vaste kern is doorgaans 

wel aanwezig, maar 12 of meer deelnemers is helaas meer uitzondering dan regel. Daarbij neemt de gemiddelde leeftijd 

jaarlijks toe, omdat het toch aan instroom van jeugdige recreanten ontbreekt.  

 

Neemt niet weg dat de competitie teams hun posities dit jaar wisten te handhaven en dat we nog altijd in de B en D poule zijn 

vertegenwoordigd.  

 

Ander puntje van zorg is de trainer. Sinds jaar en dag doet Burkhard zijn best, en met succes, om de recreanten soepel en 

actief te houden, maar helaas heeft een blessure ervoor gezorgd dat we niet meer van zijn kennis en kunde mogen profiteren.  

Dat is vooral spijtig voor Burkhard zelf, en we wensen hem dan ook een voorspoedig herstel.  

 

De wedstrijdanalyse op vrijdagavond is doorgaans wel redelijk bezocht, dat zal ongetwijfeld met de kwaliteit van de 

bitterballen te maken hebben.  

 

Voor het komend seizoen zijn er nogal wat vraagtekens, maar daar zal ongetwijfeld binnenkort duidelijkheid over komen. 

 

Heren 1 

Niets ontvangen 

 

Dames 1 

2013/2014 was een onrustig seizoen voor dames 1. Er was sprake van veel verandering in het team, waardoor nog niet 

iedereen goed op elkaar ingespeeld was. Helaas zijn we toen gedegradeerd naar de 3e klasse. Aan het begin van dit seizoen 

hadden we maar één doel voor ogen: zo snel mogelijk weer naar de 2e klasse. Toch viel het allemaal  niet mee in de 3e 

klasse. In het begin van dit seizoen werden veel wedstrijden verloren. We hebben als snel ons doel moeten bijstellen: zo hoog 

mogelijk eindigen, zodat we volgend seizoen weer kampioen kunnen worden.  

Aan het eind voor de winterstop zijn we weer wedstrijden gaan winnen, met als gevolg dat we van de 8e plaats naar de 4e 

plaats zijn gestegen. Op dit moment strijden er een aantal teams om de 3e plek, waaronder wij. De bovenste twee hebben een 

grote voorsprong, waardoor het lastig wordt om hen nog in te halen. Ons doel op dit moment is om minimaal als derde te 

eindigen!  

Op dit moment hebben we een erg prettig team. De samenwerking is goed en we hebben veel plezier samen. De motivatie 

binnen dames 1 is groot. Bij trainingen is vaak een grote opkomst en de trainingen zijn leuk. Tijdens de wedstrijden is vrijwel 

altijd iedereen aanwezig.  

We hebben een leuk seizoen samen, hebben veel plezier in de wedstrijden en er is cohesie binnen het team. Het afgelopen 

jaar hebben we veel tijd de samenwerking gestopt, wat nu goed gaat. We zijn serieus als het gaat over wedstrijden winnen, 

maar kunnen ook goed met elkaar lachen. Al met al kijken wij met een tevreden gevoel terug op het afgelopen 6 maanden! 



 

 

Dames 2 

Een nieuwe uitdaging voor dames 2 ! Wij, Gerrit en Rianne, gingen deze aan. Als trainers/coach zijn we met een enorme lijst 

dames gestart aan dit nieuwe seizoen. Omdat er instroom kwam vanuit het oude A meiden team (Tara, Norai en Emma T) 

kwamen we al snel op een groep van 16 dames uit, Joske en Sarah besloten dit jaar niet aan te sluiten en Marloes S stopt 

tijdelijk vanwege haar werk. Binnen de groep was het hard werken om het “teamgevoel” te krijgen. De leeftijdsverschillen 

zijn groot en uiteindelijk hebben we vanwege de groepsgrootte besloten niet iedereen mee te laten gaan tijdens de 

wedstrijden, dit om iedereen te laten spelen. Voor volgend seizoen moeten we gaan kijken en inventariseren wat iedereen wil 

gaan doen volgend jaar.  

 

 

Eindconclusie 

De teams ontwikkelen zich prima dit jaar, Heren 1 en Dames 1 doen goed mee bovenaan de ranglijst, een kampioenschap is 

een volgende doelstelling die wellicht volgend seizoen bereikt kan worden. We zullen moeten blijven groeien in ledenaantal 

om een gezonde vereniging te blijven, de jeugd is hierbij een belangrijke factor. Zij zullen de nieuwe aanwas zijn voor onze 

vereniging.  

 

 

 

 


