Notulen algemene ledenvergadering 4 april 2015 Volleybalvereniging Brevolk
1. Opening
Gerrit Kempink (voorzitter) heet alle 31 aanwezigen van harte welkom op deze 30 e ledenvergadering.
Harm Visser, Kristiaan Heersink en Anne Graven hebben zich met kennisgeving afgemeld.
2. Notulen ledenvergadering 19 april 2014
Er zijn geen op- of aanmerkingen, de notulen worden goedgekeurd.
3. Jaarverslag secretaris
Iedereen bedankt voor het aanleveren van de stukjes voor het verslag. Henk vraagt waarom er geen
stukje van de heren is aangeleverd. Dit verzoek is bij de trainer van de heren neergelegd, maar hier is
geen gehoor aan gegeven. Voor volgend jaar kan het misschien door de trainers ook uitbesteed
worden binnen het team.
4. Financieel verslag
Helaas hebben we in 1 jaar een afname van het vermogen van € 4721,89, de grootste klap van de
zaalhuur zal komen in 2015. De grote verschillen zitten in de kosten voor trainers, heren 1 heeft voor
het eerst een “echte” trainer, verder geeft Andre aan dat de Nevobo ook steeds hoger qua kosten
niveau komt te liggen. Het allergrootste verschil zit hem toch in de afname van het ledenaantal bij de
senioren.
Andre geeft aan dat de toetenactie weer een dikke plus heeft opgeleverd, evenals het beach toernooi.
Carola vraagt wat er onder afschrijving valt ; Andre geeft aan dat hier bijvoorbeeld de tenten onder
vallen die we aan hebben geschaft als vereniging.
5. Verslag kascommissie Maryse en Joske – Benoeming nieuwe commissie.
Er zijn geen bijzonderheden geconstateerd. Op de eerste versie was de toetenactie nog niet verwerkt,
inmiddels staat deze op de balans. Maryse treedt af, Hans is haar opvolgster. Joske en Hans doen
volgend jaar de kascommissie. Lucie meldt zich aan als reserve lid.
6. Contributie.
Normaal gesproken vindt er ieder jaar een verhoging plaats van 4%, we stellen echter voor dat we de
verhoging door gaan voeren naar 6 % voor dit jaar. Gemiddeld genomen zal dit ongeveer € 1
Henk vraagt hoe we als bestuur de rest van het gat gaat opvangen :
Voor spelers die 2 keer trainen gaan we extra contributie vragen.
Tevens denk het bestuur er over om weer thuis te vergaderen bij de bestuursleden i.p.v. in het
Kulturhus. Henk merkt op dat dit strookt met de intentieverklaring die is ondertekent door ons al
vereniging. We zullen het eerst met Riny bespreken alvorens we het op gaan zeggen.
Ook hebben we ons aangemeld als vrijwilliger bij de Zwarte Cross, dit levert € 5 op per uur, het levert
een vrijkaart op voor die dag dat je werkt.
Henri geeft aan niets te kunnen doen m.b.t. de Zwarte Cross, echter hij wil wel een schenking doen
van € 50. Henri heel erg bedankt !
We willen graag toe naar sluiting tijdens de schoolvakanties (n.a.v. het vakantierooster Bastion). Bas
merkt op dat we dan wellicht eerder kunnen stoppen met trainen (en dan bijvoorbeeld naar de
Slingeplas te gaan) en dan 2 schoolvakanties wel door te trainen. We moeten dit echter wel als
bestuur goedkeuren

7. Toernooien/competitie/beachvolleybal/technische commissie
Toernooien
De toernooien zijn dit jaar keurig door Dames 1 georganiseerd, met helaas een matige opkomst
tijdens het paastoernooi. Volgend jaar is Heren 1 aan de beurt 2015 Oliebollen en 2016 Pasen. Het
jaar daarop volgen de Recreanten 2016 Oliebollen en 2017 Pasen.
Beachvolleybal
6 juni is het beach toernooi, daarna volgt een feestavond.
Competitie
Voor volgend jaar is ons streven om naar 3 damesteams te gaan, echter het wordt wel krap. Ook bij
de recreanten zullen we waarschijnlijk terug naar team. Het aantal jeugdteams zal waarschijnlijk gelijk
blijven.
Technische commissie:
Er is al 1 keer vergaderd. De komende vergadering staat voor aanstaande woensdag gepland. Er zal
een gesprek zijn aan trainers en coaches, ook van de jeugdteams is het belangrijk dat hier een
nieuwe aanwas van vrijwilligers komen. 1 Mei zal de streefdatum zijn om de nieuwe teams besproken
te hebben en dan willen we ook zo gaan trainen.
8. Bestuursmededelingen
Vrijwilligers
Er blijft echt een gebrek aan mensen voor hand- en spandiensten, we hebben binnen een kleine
vereniging veel mensen nodig hebben voor kleine maar ook iets grotere karweitjes. We willen wat
meer gaan werken binnen kleine commissies, zodat we iets minder
Jubilarissen
We bedanken Henri Rave voor al zijn bewezen diensten van de afgelopen 25 jaar. Helaas is Meindert
niet aanwezig, Gerrit zal vrijdag aanstaande het cadeautje overhandigen bij de recreanten.
Ook staan we stil bij Burkhard die geopereerd zal worden aan zijn schouder en zich heeft afgemeld als
lid. Burkhard heeft binnen onze vereniging geweldige resultaten bereikt en spelers tot grote hoogten
laten spelen. Het herstel zal 6 tot 12 maand duren, maar hij wil proberen nadien toch wel terug te
komen als lid. Hij ontvangt namens het bestuur en onze vereniging een bos bloemen.
9. Bestuur samenstelling
Fieke Rave en Rianne Stronks zijn beide aftredend als bestuurslid en secretaris en zijn niet
herkiesbaar. Zij worden bedankt voor hun bewezen diensten.
Corine is aftredend maar stelt zich opnieuw herkiesbaar. En wordt unaniem herkozen.
Ook heeft het bestuur Martine Goorman beschikbaar gevonden als nieuw bestuurslid.

10. Rondvraag
Floor meldt zich nog als vrijwilligster voor de Zwarte Cross
Lucy geeft aan dat ze het knap vindt dat Gerrit al zoveel jaar in het bestuur zit.
Henry geeft aan dat als we het financieel zo moeilijk hebben, we wel broodjes kroket kunnen bestellen
bij het Kulturhus. We pakken dit op binnen het bestuur.
Andre vraagt de financiële stukken of mee te nemen of te laten liggen

11. Sluiting
Gerrit sluit om 18:58 de vergadering

