
Notulen algemene ledenvergadering 26 maart 2016 Volleybalvereniging Brevolk  
 

1. Opening 

Gerrit Kempink (voorzitter) heet alle 33 leden van harte welkom op deze 31e jaarvergadering.  

 

2. Notulen leden vergadering (4 april 2015) 

Er zijn geen op- of aanmerkingen, de notulen worden goedgekeurd.  
 

3. Jaarverslag secretaris 

Allen die een stukje hadden aangeleverd, hartelijk dank daarvoor. Fijn dat er van alle teams, 

zowel jeugd, senioren en recreanten een verslagje is geschreven. Zoals beschreven in de 

notulen van de jaarvergadering van 2015 is er gehoor aan gegeven dit via trainers uit te 

besteden aan een teamlid.  

 

4. Financieel verslag 

Het afgelopen jaar ziet het er op financieel vlak beter uit voor Brevolk. Door verschillende 

acties staan we er goed voor. De grootste onkosten zijn Nevobo, trainers en zaalhuur van de 

gemeente Aalten. De inkomsten worden voornamelijk gegenereerd uit contributie en de 

verschillende acties; toet’n, Zwarte Cross en Vrienden van Brevolk.  

 

5. Verslag kascommissie 

Er zijn geen bijzonderheden geconstateerd door de kascommissie, Joske en Maryse.  

Kascontrole voor 2017: Hans en Lucy.   

 

6. Contributie, voorstel om dit met 2% te verhogen i.p.v. 4 % 

Aangezien Brevolk er financieel beter voor staat, mede door de acties die er uitgevoerd zijn, 

is het voorstel de contributie te verhogen met 2% i.p.v. 4%. We hebben ervoor gekozen om 

de contributie met 2% te verhogen, zodat we kosten kunnen blijven drukken en we een 

financieel gezonde vereniging blijven.  

Het afgelopen jaar heeft het bestuur afwisselend vergaderd, de ene keer bij een bestuurslid 

thuis en de andere keer in ‘t Grachthuys, mede door de intentieverklaring die in het verleden 

getekend is.  

 

7. Bestuursverkiezing: 

Gerrit Kempink wordt door het bestuur in het zonnetje gezet, aangezien hij na jaren aftreed 

als voorzitter van Brevolk. Gerrit krijgt, naast een bos bloemen, een mooi (plak)boek 

overhandigd met alle gedenkwaardige momenten binnen zijn volleybalvereniging. Gerrit 

geeft, na een dankwoord aan leden en bestuur, ‘de hamer’ door aan Corine Lankhof, zodat zij 

de voorzittersrol op zich mag gaan nemen.  

Daarnaast heeft het bestuur: Meindert Osinga, Frank Heideman en Nicole Eppingbroek 

beschikbaar gevonden om toe te treden tot het bestuur. Door de leden zijn ze unaniem 

gekozen.  

 

8. Toernooien/competitie/beachvolleybaltoernooi/technische commissie 

- Oliebollen/nieuwjaarstoernooi: zal plaatsvinden op zaterdag 7 januari 2016,  

organisatie door de recreanten. 



- Paastoernooi: zaterdag  15 april 2017, organisatie door de recreanten. 

- Beachvolleybal: 1e weekend van juni, zaterdag 3 juni.  Afsluitend een feestavond.  

- Technische commissie: Zoals te lezen is in het jaarverslag m.b.t. alle teams is er binnen 

Brevolk veel gepromoveerd, een top prestatie voor de teams!  

 

9. Bestuursmededelingen 

Anoeska wordt tijdens de ledenvergadering gehuldigd met haar jubileum en krijgt van Corine 

een bos bloemen en een prachtige pen overhandigd, dankt haar voor haar inzet en hoopt dat 

ze nog jaren met plezier mag volleyballen bij Brevolk.  

 

10. Rondvraag + sluiting 

Corine sluit om 19:10 uur de vergadering en bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en 

inbreng en wenst iedereen een fijne voortzetting van het paastoernooi toe.  

 


