
Notulen jaarvergadering Brevolk 20 april 2019 
 
Opening 
Corine heet om 18:10 uur alle 43 leden van harte welkom op deze 34e jaarvergadering.  
Gerrit Kempink, Hans Piek en Carmen Veenhuis hebben zich afgemeld.  
  
Notulen vorige vergadering 
Op de notulen van de vorige jaarvergadering zijn geen op-of aanmerkingen, bij deze dus 
goed gekeurd.  
 
Jaarverslag 
Zag er dit jaar ook weer prima uit, dank voor een ieder die weer een verslag heeft 
aangeleverd! 
 
Financieel verslag 
Het was een goed jaar op financieel vlak. Er is momenteel een positief saldo op beide 
rekeningen. Dit terwijl er nog te ontvangen contributie is.  
Afgelopen jaar zijn er 3 beachvelden/netten aangekocht, een Brevolk banner en bidons als 
beach bedankje en voor het kersttoernooi.  
NeVoBo blijft hetzelfde qua kosten. Verdere grote kostenpost is de zaalhuur van de zaterdag 
competitie. 
 
Contributie 
Na overleg zal de contributie aankomend jaar niet verhoogd, dit mede door de gift vanuit 
Hart voor de Achterhoek en de goede financiële situatie van Brevolk.  
 
Kascontrole  
De kas zag er weer prima uit en wordt dan ook goedgekeurd. Voor volgend jaar hebben zich: 
Henk Bekkers en Jolanda (of Gerrit) zich aangemeld (reserve: Rianne Baas) 
 
Bestuursverkiezing 
- Carmen Veenhuis stelt zichzelf verkiesbaar voor algemeen bestuurslid, Carmen wordt door 
de leden goedgekeurd en zal toetreden tot het bestuur. 
- Corine wil de komende 4 jaar nog voorzitter  blijven voor Brevolk, dit wordt goedgekeurd.  
- Alexandra Stiehl is benaderd voor secretaris, aangezien Martine Goorman aftredend is.  
Leden keuren haar bij voorbaat al goed. Wordt vervolgd.  
 
Bestuursmededelingen 

- Dames 2 is KAMPIOEN,  wat een prestatie, ongeslagen kampioen. Namens Brevolk 
wordt het team in het zonnetje gezet en vanuit NeVoBo ontvangen ze een mooie 
schaal.  

- We hebben een jubilaris in ons midden: Frank Heideman is 25 jaar lid! Namens 
Brevolk ontvangt hij een mooie attentie. Op naar de volgende 25 jaar Frank! 

- Op 11 mei zal het ouder/kind toernooi plaatsvinden en wordt er een sponsorloop 
gehouden voor het jeugdkamp. 

- Dames 4 wordt bedankt voor het organiseren van de toernooien van afgelopen jaar. 



- Graag willen wij alle leden erop attenderen dat Brevolk 2 
vertrouwenscontactpersonen heeft, Hans Piek en Irma Brethouwer. Beiden zullen 
ook op de Brevolk site komen te staan, zodat ze makkelijker benaderbaar zijn. Dus 
kom je ergens niet uit m.b.t. team/trainer/bestuur, schakel deze vcp’ers in! 

- Het vrijwilligersfeest zal gepland worden aan het begin van het nieuwe seizoen. 
- Vanuit het bestuur maar ook vanuit meerdere leden wordt opgemerkt dat het erg 

prettig is dat er veel medeleven uit gaat naar Kaspar. Zowel in kaartjes als in 
bezoekjes.  

 
TC 
- Aankomende week is er weer een vergadering met de technische commissie, dan moeten 
er knopen doorgehakt worden, wel of geen indeling van 4 teams.  
- We zijn druk op zoek naar trainers voor H1, H2 en D2. Voor iedereen geld, houd oren en 
ogen open! 
- De evaluatieformulieren die uitgereikt zijn, zijn inmiddels bijna allemaal binnen. 
 
Scheidsrechters  
Namens het bestuur wordt er een beroep gedaan op alle leden, we hebben dringend 
scheidsrechters nodig! De oudere scheidsrechters willen graag stoppen.  
Mocht je interesse hebben, meld je bij het bestuur!!  
Linda Lensink heeft een vervolg cursus gedaan, is geslaagd en mag dan nu ook H1 en D2 
fluiten. Naast scheidsrechters, zoeken we ook iemand die mogelijk nieuwe (en oude) 
scheidsrechters wil aansturen, coachen en alles eromheen wil coördineren. 
 
Acties voor Brevolk 

- Zwarte Cross: als Brevolk staan we weer paraat om te ondersteunen bij de ZC. Als er 
nog leden willen/kunnen helpen zou dat erg prettig zijn om de clubkas te spekken. 
Rianne en Henk melden zich aan. 

- Hart voor de Achterhoek: in september mogen we weer een cheque ophalen bij de 
Rabobank n.a.v. de actie Hart voor de Achterhoek. Mocht je als lid ook willen 
meestemmen op Brevolk, dan moet je lid worden van de Rabobank voor 1 augustus. 

Namens het bestuur hartelijk dank voor alle leden die zich afgelopen jaar, niet voor alleen 
bovenstaande acties, maar ook de andere activiteiten/acties hebben ingezet bij de 
verschillende Brevolk acties, ook voor de mensen die toch ook weer anderen 
activeren/motiveren om mee te helpen. 
 
Rondvraag 

 Carola: is het mogelijk om afscheid te nemen van de oude ballen en nieuwe aan te 
schaffen? Dit is zeker mogelijk en wordt actie op uitgezet. 

 Willy: is het mogelijk om weer koffie/thee te schenken tijdens jeugdwedstrijden van 
de vereniging (aangezien ’t Grachthuys dan nog niet geopend is)? 

 Henry sponsort de vereniging met €40,-. Henry hartelijk dank! 
 
Afsluiting 
Corine bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en wenst iedereen een fijne sportieve en 
gezellige voortzetting van het paastoernooi. De vergadering wordt om 18:50 uur gesloten.  
  



*** na de vergadering meld Sven zich bij het bestuur dat hij wel graag de rol van 
scheidsrechter op zich wil nemen.  
 
 


