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NOTULEN LEDENVERGADERING BREVOLK 12 SEPTEMBER 2020 

 

OPENING 

Corine heet om 18:01 uur alle 28 leden van harte welkom op deze 35e jaarvergadering.  

Lucie Harmsen, Floor Wikkerink, Ellen Lensink en Tara Brethouwer hebben zich afgemeld.  

Corine staat stil bij het overlijden van Henrie Rave en Inge Rots en er wordt één minuut stilte gehouden. 

  

NOTULEN VORIGE VERGADERING 

De notulen van 20 april 2019 worden voorgelezen door Meindert en Anja. 

Op de notulen van de vorige jaarvergadering zijn geen op-of aanmerkingen en worden dan ook goedgekeurd.  

 

JAARVERSLAG 

Het jaarverslag wordt kort samengevat door Carmen en Alexandra. Alle teams worden bedankt voor het 
aanleveren van een stukje voor in het jaarverslag.  

 

FINANCIEEL VERSLAG 

Het financieel jaarverslag licht Nicole toe aan de hand van een hand-out. 

In 2019 komt volleybalvereniging Brevolk op een klein verlies ad € 230 uit. Dit heeft er met name mee te 
maken dat er in 2019 slechts 11 x contributie is ingehouden, i.p.v. 12 x. Dit is in december 2019 per mail aan de 
leden medegedeeld.  

Ondanks het kleine verlies is het saldo op beide rekeningen toegenomen. Op de lopende rekening is er nu een 
saldo van ongeveer € 8.500 en op de spaarrekening een saldo van ongeveer € 14.000. Er zijn dus nog 
voldoende liquide middelen aanwezig. 

De inventaris is in 2019 toegenomen, er is o.a. een party tent en een diepvries aangeschaft. Daarnaast is er een 
nieuw sleutelkastje opgehangen in de zaal in Bredevoort. 

Daarna worden kort de posten van de winst en verliesrekening langsgelopen.  

NEVOBO contributie is een vrij constante post, wel hangt deze af van het aantal leden en het aantal cmv 
toernooien. De zaalhuur is iets gestegen t.o.v. 2018. Post trainers en coaches spreekt voor zich. Drukwerk en 
reclame betreft kosten voor het plaatsen van een advertentie voor de toetenactie. De verenigingskosten bestaan 
o.a. uit de kosten voor het pakket sportlink waarin de ledenadministratie wordt bijgehouden, daarnaast bevat 
deze post kosten voor bloemetjes, kaartjes en andere attenties voor bijvoorbeeld ziekte, geboorte, jubilea, ect. 
Ook de cadeautjes voor week van de scheidsrechter en sinterklaascadeautjes voor de jeugd vallen onder deze 
kostenpost. Bestuur gaat één keer in de twee jaar uiteten, deze post is opgenomen onder bestuurskosten.  
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Beachtoernooi heeft in 2019 ongeveer € 200 opgeleverd voor de vereniging, maar blijft wel een heel leuk en 
gezellig evenement. De toetenactie heeft in 2019 ongeveer € 2.000 opgeleverd en de zwarte cross heeft ook 
ruim € 1.200 opgeleverd. Tot slot zijn de party tent en de beachvelden een aantal keer uitgeleend, dit staat onder 
de post overige inkomsten.  

 

Tot slot staat Nicole stil bij de cijfers van 2020 tot nu toe.  

Door het coronavirus zijn o.a. het beach toernooi en de zwarte cross niet doorgegaan, daardoor zijn er minder 
inkomsten voor de vereniging in 2020. Ook is het nog onzeker of de toetenactie wel door kan gaan dit jaar. 
Daartegen over staat dat de gemeente de zaalhuur in de maanden april en mei niet in rekening heeft gebracht, 
omdat er toen niet getraind kon worden. De contributie is in die maanden wel gewoon doorgelopen.  

De verwachting is eind 2020 rond de nul uit te komen. 

 

CONTRIBUTIE 

Na overleg zal de contributie aankomend jaar niet verhoogd worden, dit met name door de hoge saldo’s op de 
bankrekeningen van de vereniging.  

 

KASCONTROLE  

De kascontrole is dit jaar uitgevoerd door Henk Bekkers en Gerrit Kempink. De kas zag er weer prima uit en wordt 
dan ook goedgekeurd. Wel wordt door de kascommissie de opmerking geplaatst dat de leden en het bestuur 
eens moeten nadenken over een mooie bestemming voor de aanwezige liquide middelen. Vanuit het bestuur 
komt de reactie hierop dat Brevolk in 2021 een jubileum te vieren heeft en dat het geld hier gedeeltelijk voor 
besteed kan worden. 

 

Voor volgend jaar hebben: Henk Bekkers en Rianne Baas zich aangemeld (reserve: Fieke Rave). 

 

BESTUURSVERKIEZING 

 Frank Heideman is aftredend en niet herkiesbaar. Frank kon helaas niet aanwezig zijn, maar zal door het 
bestuur nog op een gepaste manier worden bedankt voor zijn inzet als bestuurslid. 

 Jorrit Luiten stelt zich verkiesbaar als algemeen bestuurslid en opvolger van Frank, dit wordt 
goedgekeurd.  

 Nicole wil de komende vier jaar nog penningmeester blijven voor Brevolk, dit wordt goedgekeurd. 
 Meindert wil de komende vier jaar nog algemeen bestuurslid blijven voor Brevolk, dit wordt 

goedgekeurd.  
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BESTUURSMEDEDELINGEN 

 Corona maatregelen worden doorgesproken. Het bestuur gaat ook nog een protocol opstellen wat bij 
thuiswedstrijden naar de tegenstander kan worden gestuurd. Belangrijkste punten; geforceerd 
stemgebruik is niet toegestaan, publiek dient 1,5 meter afstand te houden, advies NEVOBO ontsmetten 
spelersbank en tellers dienen ook 1,5 meter afstand te houden, advies is om een mondkapje te dragen 
in de auto (deze keuze komt bij het team zelf te liggen). Maar vooral neem je eigen verantwoordelijkheid 
en blijf thuis bij klachten. 

Fieke stelt voor om de tellers de banken te laten desinfecteren.  

Linda vraagt of er ook een manier is om elkaar te feliciteren / bedanken na de wedstrijd, dit was bij de 
bekerwedstrijd van dames 1 een beetje ongemakkelijk. 

Ricardo stelt voor om als scheidsrechter beide teams te vragen om aan weerskanten van het net op de drie 
meter lijn te gaan staan en elkaar op die manier te begroeten en aan het einde te bedanken en te feliciteren. 
Ook wordt opgemerkt dat de scheidsrechter niet verantwoordelijk is voor het naleven van de 
coronamaatregelen door de spelers en het publiek. Hij / zij mag er wel iets van zeggen, maar is niet 
verantwoordelijk.  

Jesper vraagt of het ook de bedoeling is om je eigen shirt te wassen na de wedstrijd? Thuis om kleden is wel 
het advies, probeer bij thuiswedstrijden zoveel mogelijk al in je wedstrijd tenue te komen en na de wedstrijd 
thuis te douchen. 

Sven vraagt of er wel genoeg tijd is tussen de wedstrijden, zodat teams elkaar niet kruizen in de kleedkamers. 
In principe geen extra tijd voor ingeroosterd, maar probeer zoveel mogelijk thuis te douchen als mogelijk, niet 
teveel te kletsen en te lang te douchen en advies is ook om uitspelende ploeg eerst te laten douchen en van 
beide kleedkamers gebruik te laten maken.  

Sam geeft aan dat de looproutes die zijn ingesteld ervoor zorgen dat publiek dat wil komen kijken door de 
dames kleedkamer heen moet lopen. Nicole neemt dit mee bij volgende bespreking met de gemeente.  

Het is overigens wel toegestaan om een punt bescheiden te vieren, ook klappen is toegestaan. Corine hoopt 
dat we ondanks de coronamaatregelen een leuk volleybal seizoen kunnen hebben.  

 Toernooiorganisatie 

Het bestuur bedankt dames 1 voor het organiseren van het nieuwe ronde nieuwe kansen toernooi en het 
oliebollentoernooi in december. Dames 2 zal het aankomende oliebollentoernooi en paastoernooi organiseren, 
daarna is heren 2 aan de beurt. 

 Hart voor de Achterhoek 

Hart voor de Achterhoek is altijd een mooie inkomstenbron voor de vereniging en we willen dan ook graag weer 
meedoen. De actie heet nu Rabo ClubSupport en klanten van de Rabobank kunnen stemmen van 5 oktober tot 
25 oktober. Uiteraard zal tegen die tijd een bericht op onze facebook pagina komen om leden te vragen om op 
ons te stemmen.  
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 Albert Heijn Club Fund actie 

De AH clubfund actie is verplaatst naar maart volgend jaar. Anja heeft doorgegeven dat we gebruik willen maken 
van de foto’s die afgelopen maart zijn genomen en geen behoefte hebben aan het nemen van nieuwe foto’s.  

 

SCHEIDSRECHTERS  

Namens het bestuur wordt er een beroep gedaan op alle leden, we hebben dringend scheidsrechters nodig! 
We hebben momenteel een kleine club scheidsrechters, als we met een grote club zijn hoeft iedereen minder 
vaak te fluiten. Mocht je interesse hebben, meld je bij Nicole of Ricardo.  

 

RONDVRAAG 

 Alexandra: Dames 3 is een roze tas kwijt met daarin de wedstrijdshirtjes en de spelerspassen van het 
team. Zou iedereen zijn oren en ogen open willen houden? 

 Luuk: Hoeveel jaar bestaat de vereniging volgend jaar? 35 jaar. Luuk stelt voor om de Rabobank en de 
gemeente hiervan op de hoogte te brengen.  

 

AFSLUITING 

Corine bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en wenst iedereen een fijne sportieve en gezellige voortzetting 
van het toernooi. De vergadering wordt om 18:47 uur gesloten.  

  

 

 

 


