Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Brevolk d.d. 31 maart in het Grachthuys
Volleybalvereniging Brevolk nodigt haar leden uit voor de jaarlijkse ledenvergadering, op zaterdag 31
maart in ‘t Grachthuys.
Aanvang ca. 18.00 uur.
AGENDA
1. Opening
e
Corine heet om 18:10 alle 35 leden van harte welkom op deze 33 jaarvergadering. De volgende
leden hebben zich afgemeld: Gerrit Kempink, Fieke Rave, Martine Goorman, Frank Heideman, Ivonne
Klomps, Lucie Harmsen en Marlies Lankhof.
2. Notulen leden vergadering (15 april 2017)
Iedereen heeft de notulen van de vorige vergadering per mail ontvangen. De notulen worden
doorgenomen. Er worden geen op- of aanmerkingen gemeld door de leden. De notulen worden
goedgekeurd en de secretaris wordt bedankt voor het opstellen.
3. Jaarverslag secretaris
Het jaarverslag is opgesteld door de secretaris en verspreid onder de leden. Allen die een stukje
hebben aangeleverd, hartelijk dank daarvoor. Zoals te lezen in het jaarverslag heeft Brevolk een
positief seizoen heeft gehad, met groei bij diverse teams en mooie plannen voor de toekomst. Anja
leest de introductie en conclusie van het jaarverslag voor, de stukjes van alle teams kan iedereen voor
zichzelf lezen.
4. Financieel verslag
Nicole geeft een toelichting op het financieel verslag van 2017. Per post loopt ze de cijfers door, het
positieve resultaat valt op. De spaarrekening en lopende rekening zijn vrij hoog, maar er is ook nog
een ‘nog te betalen’ post opgenomen van €2000. Dit betreffen trainerskosten die normaal in december
betaald worden, maar dit jaar eenmalig in januari van het nieuwe jaar overgemaakt zijn. Het vermogen
is fors toegenomen, doordat er dit jaar weinig tot geen bijzondere uitgaven gedaan zijn. Voor 2018
staat een investering in nieuwe beachvolleybalvelden op de planning. Daarnaast gaan naar
verwachting de trainerskosten omhoog, omdat er (naar verwachting) nieuwe trainers bij zullen moeten
komen.
Nicole wordt bedankt voor haar duidelijk overzicht van de financiën. Corine noemt nog dat het opvalt
dat de winst van zo’n €4700, nagenoeg te danken is aan de acties die Brevolk houdt. Hieronder vallen
onder andere de toetenactie, Zwarte Cross, Beach en Bredevoort Schittert. Het is fijn dat de
vereniging niet afhankelijk is van deze acties, maar dat ze wel nodig zijn voor alle extra’s. Iedereen die
meehelpt wordt dan ook hartelijk bedankt.
5. Contributie
Het voorstel is om komend jaar géén contributie verhoging toe te passen, omdat Brevolk er financieel
erg goed voor staat. Alle aanwezige leden stemmen hiermee in.
6. Verslag kascommissie
De kascontrole is uitgevoerd door Burkhard en Lucy, beiden gaven aan dat het erg netjes en
overzichtelijk uitzag. Lucy was helaas niet aanwezig bij de jaarvergadering, maar heeft schriftelijk
verslag van de kascontrole uitgebracht.
Lucy is aftredend kascommissielid, Burkhard zou volgend jaar samen met Gerrit Kempink (dit jaar
reserve) de kascontrole uitvoeren. Daar Burkhard helaas zijn lidmaatschap gaat opzeggen, is het
bestuur opzoek naar twee nieuwe kascommissieleden. Jolanda te Winkel en Henk Bekkers melden
zich. Jolanda vult Gerrit volgend jaar aan, Henk is reserve.

7. Technische commissie
Meindert vertelt over de technische commissie. De senioren competitiespelers hebben een enquête
ingevuld, waarin ook gekeken wordt naar volgend seizoen. De opvallendste punten bij de
competitieteams zijn:
- Waarschijnlijk komt er volgend seizoen een tweede herenteam o.l.v. Kaspar. Hierover zal op
korte termijn uitsluitsel worden gegeven.
- Meindert is in overleg met Bas en Kaspar druk bezig met de indeling van de dames teams.
Naar aanleiding van de enquêtes hebben 32 dames aangegeven sowieso door te willen gaan.
Vraag van Rianne Baas: Zijn er veel afmeldingen?
Antwoord vanuit het bestuur: Er zijn een aantal afmeldingen tot nu toe, deze zijn meegenomen in het
totaal van 32 dames die willen blijven volleyballen. Er wordt hard gewerkt om voor alle partijen tot een
zo goed mogelijk resultaat te komen. De gesprekken over de team indeling worden op korte termijn
vervolgd. Zo snel als mogelijk worden ook de betrokkenen geïnformeerd.
Vervolgens vertelt Meindert wat over de Recreanten. De opkomst is momenteel erg hoog. Op
sommige avonden zijn er zelfs 18 spelers aanwezig. Ook hiervoor wordt gezocht naar een oplossing,
want met 18 spelers op 1 veld is te veel. Gedacht wordt aan een beginnersgroep, waarbij de
recreanten dan gebruik gaan maken van twee zaaldelen in plaats van één. Dit hangt ook af van het
nieuwe tweede herenteam, want als dit doorgang vindt dan vallen er wat jongens bij de recreanten af
waardoor de aantallen weer naar beneden gaan. Ook wordt er gekeken naar opvolging van Burkhard
als trainer.
Vraag van Irma Brethouwer: Komt er nog een enquête voor de recreanten? Een aantal jaren geleden
hebben de competitie-spelende recreanten dit gehad.
Antwoord vanuit het bestuur: Als hier behoefte aan is, kan dit zeker. Meindert pakt dit op.
8. Bestuursverkiezing
Anja is aftredend, wel herkiesbaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Corine vraagt of er
leden bezwaar hebben op het verlengen van de termijn van Anja, hierop komt geen reactie. Anja
wordt onder applaus herkozen.
9. Activiteiten commissie
Linda Wamelink vertelt over de activiteiten commissie. Deze commissie is vorig jaar opgericht om
activiteiten voor de jeugdleden te organiseren. Afgelopen jaar zijn de volgende activiteiten
georganiseerd:
- Bredevoort Schittert met daarbij een kraampje met lekkere dingen en spelletjes voor de
jongere bezoekers.
- Daarnaast is er na de jaarlijkse toetenactie een leuke middag voor de jeugdleden
georganiseerd. De leden zijn wezen bowlen en patat eten bij De Schoppe. Alle jeugdleden
waren erg enthousiast.
De activiteiten commissie wil twee keer per jaar voor de jeugdleden een activiteit organiseren, een
keer in het voorjaar en een keer in het najaar.
10. Toernooien/beachvolleybaltoernooi
Beachtoernooi
Het Beachtoernooi vindt dit jaar plaats op 2 juni 2018. De poster is weer ontworpen door Linda
Heusinkveld. De poster wordt op dit moment gedrukt en zal snel verspreid worden, de
competitieteams zal worden verzocht om bij uitwedstrijden een poster op te hangen.
Na het toernooi zal er weer een barbecue zijn, we hopen op een gezellige dag en veel deelnemers.
Paastoernooi/Oliebollentoernooi
De organisatie ligt komend jaar (2018/2019) in handen van Dames 4, Dames 1 is reserve voor
2019/2020.
Het oliebollentoernooi is op 29 december 2018 en het paastoernooi is op 20 april 2019.

Rianne vraagt wanneer het ouder-kind toernooi is, Anja geeft aan dat deze op 26 mei 2018 zal zijn.
11. Jubilarissen
De administratie van 25 jaar geleden, met betrekking tot de jubilarissen is niet volledig up-to-date. Het
is lastig te achterhalen wie er in die tijd lid waren, we moeten het vooral hebben van de herinneringen
van onze leden. Vanaf het jaar 2000 lijkt de administratie wel te kloppen. Dit jaar zijn Bas Kempink,
Kristian Heersink en Stijn Heersink (minstens) 25 jaar lid en worden door Corine gehuldigd. Zij hebben
een mooi cadeau ontvangen en blijven hopelijk nog lang lid.
12. Bestuursmededelingen
-

Scheidsrechters
Brevolk is dringend opzoek naar nieuwe scheidsrechters voor alle niveaus, maar met name
voor het Herenteam. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Nicole. Het is vrij eenvoudig
om scheidsrechter te worden, na het maken van een online spelregeltoets mag je eigenlijk al
direct op de bok. Hans Piek begeleidt de scheidsrechters, er kan op de maandag- en
vrijdagavond bij de recreanten geoefend worden.

-

Vrijwilligersfeest
Het vrijwilligersfeest wordt dit jaar gehouden in september. Een mooie start van het seizoen.
De exacte datum volgt snel.

-

Hart voor de Achterhoek
Ook dit jaar doet Brevolk weer mee aan de Hart voor de Achterhoek actie van de Rabobank.
Ons doel is het vernieuwen van de Beachvelden. Iedereen die een Rabobank rekening heeft
én lid is mag stemmen. Lid worden kan nog tot 1 april. De online stemperiode is eind mei.
Hiervan wordt iedereen te zijner tijd op de hoogte worden gebracht. Ieder lid krijgt 5 stemmen,
waarvan er maximaal 2 stemmen op één vereniging uitgebracht mogen worden.

-

Afscheid Burkhard
Burkhard gaat Brevolk naar vele mooie en sportieve jaren helaas verlaten. Hij heeft al enige
tijd last van een blessure aan zijn schouder en is veel weg voor zijn werk.
Corine bedankt Burkhard voor zijn jarenlange volledige inzet voor de vereniging. Bijna alle
leden hebben wel training van hem gehad of hebben samen met hem gespeeld. Corine
overhandigt Burkhard een kleinigheidje als bedankje.
Burkhard bedankt alle leden met een mooie speech.

13. Rondvraag + sluiting
Tijdens de rondvraag worden de volgende vragen gesteld/ opmerkingen gedaan:
-

Burkhard wil benoemen dat het belangrijk is om nieuwe trainers te vinden, onder andere voor
de recreanten.
Rianne vraagt of er nog een jeugdkamp of jeugddag georganiseerd word dit jaar. Dit jaar is er
een jeugddag, deze zal op 19 mei plaatsvinden.
Rianne vraagt of er dit jaar weer bardiensten vrijkomen tijdens de Zwarte Cross, want Henk en
Rianne hebben hier interesse in. Ze worden graag op de hoogte gehouden. Nicole noteert dit.

Corine bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en aanwezigheid en wenst iedereen een fijne
voortzetting van het paastoernooi toe. De vergadering wordt om 18:50 uur gesloten.

