
VERSLAG 

Algemene Ledenvergadering 
Volleybalvereniging Woudenberg 

 
 

Datum: maandag 28 september 2020 (20.00 uur). 
 
Locatie: Sporthal de Camp te Woudenberg. 
 
Aan- en afwezigheid: zie bijlage. In totaal waren er 20 leden aanwezig.  
 

1. Opening	
Voorzitter Jos van der Lee heet alle aanwezig welkom. Hij benoemt de zojuist uitgezonden 
persconferentie en alle bijbehorende coronaperikelen. Voor ons als volleybalvereniging 
lijken de nieuwe, aangescherpte maatregelen vooralsnog mee te vallen, al mag er de 
komende 3 weken geen publiek aanwezig zijn in De Camp. Jos blikt bovendien terug op de 
abrupte afsluiting van seizoen 2019/2020; uiteraard hoopt iedereen dat alle trainingen en 
wedstrijden dit seizoen wel doorgang kunnen blijven vinden. 
 
Met betrekking tot het onderwerp zaalwacht wordt teruggeblikt op de eerste 
thuiswedstrijden op zaterdag 26 september; alles lijkt goed te zijn verlopen. Er blijkt wel een 
actiepunt om mee te nemen te zijn: wanneer het team wat verantwoordelijk is voor de 
zaalwacht zelf moet spelen, is er op dat moment geen zaalwacht meer. Het Dagelijks Bestuur 
gaat brainstormen om hier een oplossing voor te bedenken.  
 
Jos wijst alle aanwezigen erop dat de PR-commissie veel communiceert om iedereen (met 
name rondom de coronamaatregelen) zo veel en zo duidelijk mogelijk informatie aan te 
bieden. Daar tegenover staat, dat voor alle leden een ‘haalplicht’ geldt: neem ook je eigen 
verantwoordelijkheid en lees alles goed wat er op diverse kanalen verspreid wordt.  
 
Jos bedankt ook alle overige vrijwilligers die zich het afgelopen seizoen weer voor de 
vereniging hebben ingezet.  
 
Tot slot komt Jos terug op het Lokaal Sportakkoord, wat er op gericht is meer mensen in 
Woudenberg aan het sporten te krijgen. Het gaat hierbij enerzijds om een fysiek platform, 
wat inhoudt dat er ongeveer 2 keer per jaar een fysieke bijeenkomst wordt georganiseerd 
voor alle leden van het akkoord. Anderzijds wordt er gewerkt aan een website, waar het 
totaalaanbod van alle Woudenbergse verenigingen op terug te vinden zal zijn. De voorzitters 
van verschillende verenigingen hebben dit initiatief (i.s.m. het NOC*NSF) op poten gezet, op 



dit moment ligt de verdere uitwerking bij een samengesteld kernteam. Vanuit onze 
vereniging heeft Imke Jacobs hierin plaats genomen.  
 

2. Notulen	van	de	algemene	ledenvergadering	van	07	oktober	2019	
Deze notulen zijn online gepubliceerd en dus terug te vinden op de website. De aanwezigen 
hebben geen op- of aanmerkingen. De notulen worden met dank aan de secretaris 
goedgekeurd.  
 

3. Mededelingen	
Gerdine de Muijnck en Susanne van Rooij hebben zich voor de ALV afgemeld bij Jos. Jos 
geeft aan dat er twee punten ontbreken op de vooraf beschikbaar gestelde agenda: de 
recreanten zal hij behandelen onder het kopje Technische Commissie, de 
Activiteitencommissie zal hij toelichten na punt 11.   
 

4. Afscheid	Arnoud	Holl	
Mede door het abrupte einde van het afgelopen seizoen, is er nooit daadwerkelijk afscheid 
genomen van Arnoud Holl, voormalig trainer van Heren 1. Arnoud wordt naar voren 
geroepen en toegesproken door Jos.   
 
Toen Jos 7 jaar geleden zijn plek als bestuurslid Sponsoring innam, was Arnoud al nauw 
betrokken bij de vereniging. De vereniging heeft een unieke periode meegemaakt door de 
successen van Heren 1; Jos refereert naar bustochten naar Borne met een gele zee op de 
tribue, volle tribunes in De Camp tijdens thuiswedstrijden, de impact op heel Woudenberg 
en uiteraard het team zelf. Ook vanuit andere verenigingsvoorzitters regende het altijd 
complimenten. Arnoud heeft al die tijd geroepen dat dit succes niet mogelijk was geweest 
zonder de steun van de vereniging en haar bestuur, maar Jos benadrukt dat Arnoud toch 
echt de architect van dit succes is geweest. Arnoud wordt bedankt met een bos bloemen en 
benoemd tot erelid van de vereniging met een officiële oorkonde.  
 
Arnoud benoemt dat hij met de mannen meer dan 130 wedstrijden meegemaakt heeft. Een 
fantastisch mooi jongensboek. Met name de bekerfinale in Borne is hem enorm bijgebleven, 
zeker omdat Jos en Elmar (van Krimpen) destijds alles uit de kast hadden getrokken om er 
een memorabele dag van te maken. Na een aantal kampioenschappen, promoties en een 
prijs voor meest sportieve team, eindigde het afgelopen seizoen erg vreemd. Arnoud 
bedankt de vereniging, Heren 2 in het bijzonder en sponsor Focus4u (Johan Jansen) voor alle 
steun de afgelopen jaren.  
 
Tot slot wenst Arnoud trainer Erwin Vermeer veel succes en plezier met het vernieuwde 
Heren 1. Dit team is in ieder geval al beter van start gegaan met een 4-0 winst dan hij 



destijds met zijn Heren 1.  
 

5. CMV	
Voormalig coördinator Irene Hamaker is, zoals eenieder vast al gemerkt heeft, nu 
daadwerkelijk gestopt met haar taken voor het CMV. Het siert Irene dat ze haar bedankje 
heeft omgezet in nieuw materiaal voor de mini’s. Op dit moment is haar plek nog niet door 
iemand anders ingenomen: er staat nog een vacature open voor een coördinator voor de 
mini’s. 
 
Vlak voor de lockdown in maart heeft er wel nog een ouderavond plaatsgevonden. Dit heeft 
erin geresulteerd dat de minitrainingen op dit moment door 6 ouders worden verzorgd, 
uiteraard samen met trainers Berrie van Kampen en Jayne Baas.  
 
Jos roept iedereen op om mee te denken over wie de openstaande vacature invulling zou 
kunnen geven. Hij benadrukt dat het gaat om een coördinerende functie, waarbij het niet 
nodig is zelf training aan de mini’s te geven. Zaken als teamindelingen, het inlichten van 
ouders over lopende zaken, het organiseren van festiviteiten en dergelijke behoren tot deze 
portefeuille.   
 

6. Jeugdcommissie	(JC)	
Cobi Stam beschrijft hoe het gaat met de ABC-jeugd: afgelopen seizoen (2019/2020) zijn er 5 
teams in de jeugdcompetitie gestart: 3 meidenteams, 2 jongensteams. Er werd vaak 
gespeeld tegen mixteams, waarbij duidelijk werd dat er binnen andere verenigingen jaloezie 
heerste m.b.t. het feit dat er binnen onze vereniging genoeg jongens volleyballen om geen 
jongens en meiden te hoeven mixen. De eerste seizoenshelft is geëindigd met 2 
kampioenschappen (de MB1 en JC1), 3 teams zijn gepromoveerd.  
 
Ook voor deze volleyballers maakte corona abrupt een einde aan de competitie. De JC1 
eindigde uiteindelijk wel op een mooie eerste plek in de hoofdklasse. Na de intelligente 
lockdown mocht de jeugd het volleyballen al vrij snel weer oppakken en werd er bij de 
tennisvelden weer buiten getraind.  
 
Dit seizoen hebben er wat wijzigingen plaatsgevonden in de bezetting van de ABC-jeugd. 
Vrijwel de gehele MA1 is doorgestroomd naar Dames 4 en ook de gehele MB1 is 
doorgestroomd en verdeeld over de andere 3 damesteams. Dat betekent dat er nu nog een 
JC1 mix, een MB1 en een JB1 over zijn gebleven.  
 
Cobi benadrukt hoe lastig het is om trainers te vinden. Uiteindelijk is Edwin (van der Lee) 
toch zelf de MB1 gaan trainen, terwijl hij ook Jeugdcommissielid is. Cobi geeft aan dat dit 
naar haar mening niet zo zou horen te zijn, een commissielid dat noodgedwongen zelf toch 



trainig moet gaan geven.  
 
De JC1 mix en JB1 zijn op dit moment grote teams. Er is hoop dat er volgend seizoen nog 
meer nieuwe leden bij zullen komen en er dan meerdere kleine teams gemaakt kunnen 
worden. 
 
Letty Lokhorst vraagt hoe er dan op dit moment wordt omgegaan met nieuwe aanmeldingen 
binnen de ABC-jeugd. Cobi geeft aan dat ze die kinderen toch ook maar gewoon mee laten 
trainen, omdat je ze als vereniging anders weer kwijt bent en waarschijnlijk nooit meer terug 
ziet. Er wordt nu binnen de vereniging gekeken naar de optie om in de tweede seizoenshelft 
toch al een extra team in te schrijven bij de Nevobo.   
 
Jos bedankt Cobi en Edwin voor het vele werk.  
 

7. Technische	Commissie	(TC)	
Inger Temper geeft de ALV een update over de Dames Senioren. Toen Inger en Paul 
(Hoogers) destijds als TC startten, hebben ze eerst kennis gemaakt met alle teams, om te 
inventariseren waar iedereen stond en waar eventuele knelpunten zaten. Zij bemerkten 
toen dat er sprake was van ‘achterstallig onderhoud’, omdat er voor hun intrede in de TC 
tijdelijk geen bezetting was voor deze commissie.  
 
Uiteindelijk is er flink gepuzzeld om de teams op de juiste wijze te kunnen vullen en iedereen 
goed te verdelen, waarbij de beperkte trainingstijden en zaalmogelijkheden een extra 
uitdaging vormden.  
 
Op dit moment komen er voor de damesteams ineens nog veel nieuwe aanmeldingen 
binnen. Een mooie ontwikkeling, maar een uitdaging om deze dames te verdelen; per team 
mogen er maar een beperkt aantal mensen ingeschreven worden bij de Nevobo. Op dit 
moment trainen de diverse dames eerst een aantal keren mee, daarna wordt bekeken hoe 
verder.  
 
Sietse Hoogenberg vraagt of er vanuit de TC ook aan de Dames Recreanten gedacht wordt, 
die op dit moment met een tekort kampt. Inger geeft aan dat er al diverse dames 
doorverwezen zijn, maar daar waarschijnlijk nog geen concrete actie op ondernomen is 
i.v.m. de verse start van het seizoen.  
 
Inger geeft aan dat nieuwe aanmeldingen nu via allerlei kanalen lopen en het overzicht 
daardoor af en toe ontbreekt.  
 
Paul bespreekt de Heren Senioren, waar bijzondere ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. 
Toen 2 heren uit Heren 1 besloten te stoppen, had dit een sneeuwbaleffect tot gevolg. Ook 



hier ontstond een puzzel voor de TC, die na vele gesprekken uiteindelijk leidde tot een 
geheel nieuwe indeling voor het eerste herenteam. Op dit moment is er 1 herenteam 
minder ingeschreven bij de Nevobo dan vorig jaar. De huidige teams zitten allemaal wel vrij 
vol.  
 
Tot slot geeft Paul aan dat hij destijds door Jos is benaderd voor de TC en het beeld van de 
werkzaamheden wat rooskleuriger bleek dan de werkelijkheid. Vanwege een groot project in 
Noorwegen met Pauls eigen bedrijf, heeft hij aangegeven zijn tijd anders te willen verdelen. 
Vincent Schotanus is bereid om een deel van de taken van Paul over te nemen; Vincent zal 
gemakkelijker aan te schieten zijn in de zaal en weet wellicht nog wat beter wat er speelt. 
Paul blijft op de achtergrond betrokken bij beleidszaken.     
 
Jos vraagt Inger en Paul naar het goede nieuws over Dames 4: Koos verraste hen vrij recent 
met de lancering van een ‘Dames 4 groepsapp’. De TC was al bezig met een noodscenario 
voor een trainer voor dit team, waarbij het de speelsters van Dames 1 verantwoordelijk 
wilde maken voor het geven van trainingen. Dit is niet meer nodig, omdat Koos aangegeven 
heeft deze taak op zich te gaan nemen.  
 
Jos bedankt de TC voor haar werk.  
 
RECREANTEN	
Jos vraagt Sietse Hoogenberg om een update over de Dames Recreanten. Sietse geeft aan 
dat misschien wel de grootste groep van de vereniging vrij plotseling de kleinste is 
geworden. Al een aantal jaren trainden een tiental dames van TZN met de Dames 
Recreanten van onze vereniging mee: 9 dames uit Scherpenzeel, 1 uit Woudenberg. In de 
zomer gaf de gehele groep vrij plotseling aan te willen stoppen, om meer tijd vrij te kunnen 
maken voor hun privéleven.   
 
De dames die overblijven zijn niet meer de jongsten. Wanneer jonge meiden mee komen 
trainen, valt hen dit leeftijdsverschil ook op. Als je als vereniging recreatievolleybal aan wil 
blijven bieden, moet je jongere speelsters enthousiast zien te krijgen. Hoe gaan we dit als 
vereniging aanvliegen? Jos refereert naar het Lokaal Sportakkoord.   
 
De dames zijn zelf actief aan het zoeken naar aanvulling; een aantal dames is voor de 
lockdown mee komen trainen, maar daarna is hier niets meer van vernomen. De hulp van de 
rest van de vereniging en het bestuur is wenselijk.  
 
Jos geeft aan dat hij een afspraak heeft ingepland met Jannette Maijen en Joke van Oorbeek 
om hierover te brainstormen. Bovendien wordt benoemd dat het de laatste jaren sowieso 
slechter lijkt te gaan met het recreantenvolleybal, maar er uiteraard gepoogd wordt dat tij te 
keren.  



 
Jos geeft zelf een update over de Heren recreanten: zij hebben de laatste jaren wel wat jong 
bloed toe kunnen voegen aan hun team. Vorig jaar trainden deze heren bij Reinaerde, maar 
op dit moment is de zaal vanwege corona niet toegankelijk. Voorlopig trainen de heren dus 
op donderdagavond 20.30u. weer in De Camp. Er is afgesproken dat er op woensdag een 
inventarisatie plaatsvindt over de hoeveelheid gegadigden; bij minder dan 6 aanmeldingen 
wordt er niet getraind. Dit wordt dan doorgegeven aan Heren 1, zodat zij extra kunnen 
trainen. Marcel ’t Lam heeft de heren het afgelopen jaar getraind, maar is zelf nu weer bij 
Heren 3 gaan spelen – evenals Job Voorburg.  
 
Inhakend op de beperkte zaalruimte, geeft Jos aan dat er veel gesprekken met stichting ABC 
over de krapte hebben plaatsgevonden. Er ligt op dit moment een voorstel bij de gemeente 
om deze krapte op te gaan lossen, maar in De Woudenberger heeft eenieder kunnen lezen 
dat deze op een miljoenentekort afstevent. Jos acht de kans op een nieuwe sporthal/zaal in 
Woudenberg dus erg klein.  
 
Jos bedankt Sietse.  
 

8. Scheidsrechterssecretariaat	
Gemma van Oostrom is op dit moment onze scheidsrechtercoördinator. Zelf is Gemma niet 
aanwezig. Jos geeft aan dat Gemma nu een klein jaar actief is als coördinator, vol 
enthousiasme en met de nodige resultaten. Jos merkt op dat het lastig blijft om leden te 
enthousiasmeren scheidsrechter te worden/cursussen te volgen. Na enig aandringen zijn er 
voor de afgelopen cursus toch wat mensen bereid gevonden om op hoger niveau te mogen 
fluiten. Wanneer meer mensen hiertoe bevoegd zijn, maken we de invuloefening voor 
Gemma ook wat gemakkelijker.  
 
Afgelopen week werden we als vereniging tot slot nog verrast met de eis van de Nevobo een 
tweede scheidsrechter te leveren voor de wedstrijden van Heren 1. Gemma heeft deze actie 
nu op zich genomen, maar ook hier hebben we dus extra mensen voor nodig. Jos roept 
iedereen op om op Gemma’s verzoeken in te gaan.  
 
Gemma wordt bedankt voor haar inspanningen.  
 

9. Materiaalbeheer	
Koos geeft aan dat hij zich afgelopen seizoen vooral bezig heeft gehouden met een 
inventarisatie van alle ballen. Hij is zich rot geschrokken van de hoeveelheid ballen die 
ingeleverd werden die niet van onze vereniging bleek te zijn en helaas waren er ook ballen 
zoek van onszelf. In geen enkel team klopte de ballenuitgifte met datgene wat er 
daadwerkelijk aan het eind van het seizoen ingeleverd is.  



 
Koos heeft het ballenbeheer inzichtelijker gemaakt: alle ballen zijn nu gemerkt. Ieder team 
heeft 6 eigen ballen, de resterende ballen liggen in de daarvoor bestemde rekken in het 
EHBO-hok. Koos zal ieder seizoen opnieuw een inventarisatie doen om de status van de 
ballen te controleren. Als er slechte ballen tussen zitten, worden dat trainingsballen.  
 
Jos geeft nog aan dat we met z’n allen meer zorg moeten dragen voor onze (kostbare) 
materialen en bedankt Koos voor zijn werk.  
 

10. Sponsoring	
Jos heeft deze portefeuille interim in beheer: ondanks corona is deze stabiel. De enige 
sponsor wiens contract niet verlengd is, is Herry’s bar. De grootste investering die door de 
verschillende sponsoren recentelijk is gedaan, is de aanschaf van nieuwe teamtenues bij de 
start van dit seizoen. Voor Heren 1 heeft er een gesprek plaatsgevonden met sponsor 
Focus4u, die zowel toegezegd heeft de kosten voor de shirts te dragen als een 
contractverlening heeft beloofd. Op dit moment zit Focus4u in het laatste jaar van haar 
huidige contract, maar voor de komende 3 jaar is alweer verlengd. Jos benadrukt dat deze 
sponsor al 12 jaar trouw is aan onze vereniging.  
 
Jos benadrukt het belang en het gemak van de Grote Clubactie dit jaar. Alle mini’s hebben 
lotenboekjes gekregen zoals vanouds, de rest hoeft alleen maar een link te versturen. Jos 
kan meteen in de statistieken terug zien wie deze link gebruikt. Op het moment van de ALV 
is al zo’n 30% van het beoogde doel gehaald. Jos geeft aan uiteraard nog even terug te 
komen bij de teams die ‘niet weten hoe de link gebruikt moet worden’…  
 
Tot slot benadrukt Jos dat hij deze functie Ad Interim doet; Jos kent alle sponsoren al lang en 
vind het leuk om te doen, maar beheert deze portefeuille wel extra naast zijn taken als 
voorzitter. Jos roept op als vereniging te zoeken naar een persoon met een commerciële 
insteek die het leuk zou vinden om deze portefeuille van hem over te nemen.    
 

11. Public	Relations	(PR)	
Imke Jacobs geeft ons een update m.b.t. de PR binnen de vereniging. De gebruikelijke 
kanalen Facebook, Instagram, de website en de VolleyVaria worden volop ingezet om 
iedereen te bereiken met belangrijk nieuws. Daarnaast blijft de afspraak die er gemaakt is 
met de Woudenberger voor het aanleveren van wedstrijdverslagen staan: Heren 1 mag 
wedstrijdverslagen in blijven sturen naar de PR-commissie en ook Paul Klerks, trainer en 
coach van Dames 1, heeft aangegeven wedstrijdverslagen te willen gaan schrijven dit 
seizoen.  
 
Bovendien is er een nieuw medium toegevoegd aan dit rijtje: sinds kort ontvangen 



Woudenbergers de Let Op. Ook hierin is plek voor nieuws wat voor Woudenbergers 
interessant kan zijn, zoals een Grote Clubactie of wedstrijdverslagen. 
 
De website wordt binnenkort kritisch doorlopen, omdat er nu een heleboel op staat wat niet 
duidelijk of overbodig is. Dimphany Hendriksen heeft aangeboden hiermee te helpen, Lian 
van Zon (beroepsmatig tekstschrijfster) zal uiteindelijk aan de slag gaan met het herschrijven 
van de teksten.  
 
Afgelopen jaar is er geëxperimenteerd met een appgroep voor alle trainers (die aangegeven 
hebben hiervoor open te staan). Jos heeft al eerder de krapte m.b.t. zaalruimte benoemd: 
Imke benadrukt dat de appgroep gebruikt kan worden om andere trainers en teams op de 
hoogte te stellen van beschikbare zaalruimte, bijvoorbeeld vanwege uitwedstrijden op 
trainingsavonden.  
 
Tot slot benoemt Imke een nieuwe ‘inkomstenbron’ voor de vereniging: Sponsorkliks. Door 
via onze eigen Sponsorklikspagina verschillende aangesloten webshops te bezoeken, wordt 
een bepaald percentage van het aankoopbedrag bij die webshop overgemaakt aan ons. Je 
online omkopen kunnen dus via een kleine omweg zorgen voor een gratis extra zakcentje 
voor de vereniging. Op dit moment is Imke nog in contact met Sponsorkliks, omdat de app 
nog niet naar behoren werkt. De website doet dat echter wel; meer informatie vind je terug 
op de homepage van onze website.  
 
Jos geeft aan dat hij regelmatig jaloerse opmerkingen ontvangt van andere verenigingen als 
het gaat om PR; complimenten aan het PR-team.  
 
Koos Jol vraagt nog hoe het proces van aanmelden/mee willen trainen in zijn werk gaat. 
Imke geeft aan dat hier bij het herinrichten van de website naar gekeken zal worden.  
 
Het PR-team wordt bedankt voor het vele werk dat is en wordt verzet.  
 

ACTIVITEITENCOMMISSIE 
De dames uit deze commissie zijn zelf niet aanwezig, dus geeft Jos een korte update: de 
loterijen van vorig jaar zijn vanwege corona ook eerder tot een einde gekomen. Ook voor 
het komende seizoen worden deze voorlopig uitgesteld. Wel zijn er nog prijzen beschikbaar 
van afgelopen seizoen; Dimphany Hendriksen en Gerdine de Muijnck werken aan een online 
pubquiz voor de vereniging, waarvoor deze prijzen dan beschikbaar zullen worden gesteld. 
Het idee is wel om de loterijen weer terug te laten keren zodra het kan.  
 
De activiteitencommissie wordt bedankt voor haar inspanningen.  
 



12. Vertrouwenspersonen	
Job Voorburg en Sjoukje van Krimpen – Statema zijn nog altijd vertrouwenspersonen voor 
onze vereniging; Job geeft aan dat ze beiden in deze functie niet benaderd zijn afgelopen 
seizoen en hoopt dat dat komend seizoen zo blijft.   
 
Beiden worden bedankt voor het feit dat ze deze taak op zich willen nemen.  
 

13. Jaarrekening	2019/2020	

14. Begroting	seizoen	2020/2021	
Punt 13 en 14 worden hier gecombineerd. De aanwezigen hebben een drietal pagina’s voor 
zich liggen: een met een overzicht van het afgelopen seizoen, een met een begroting voor 
komend seizoen en een waarop te zien is wat er in kas zit. Elmar verklaart een en ander aan 
de hand hiervan.  
 
OVERZICHT AFGELOPEN SEIZOEN 
Het begrote tekort voor afgelopen seizoen is uiteindelijk in plaats van ongeveer € 1400,- 
gestegen tot een tekort van zo’n € 3500,-. Dit valt te wijten aan het vervallen van o.a. het 
recreantentoernooi, het gebrek aan loterijen (in met name de tweede seizoenshelft) en de 
Grote Clubactie die minder opleverde dan verwacht. Wel is er meer contributie geïnd dan 
begroot; Elmar geeft aan dat contributie altijd een lastig onderwerp is om reëel te begroten: 
de begroting wordt altijd voor de ALV gemaakt, terwijl er bij de ledenadministratie dan nog 
af- en aanmeldingen binnenstromen.  
 
De post ‘onkosten’ is bovendien behoorlijk gestegen: gedurende seizoen 2019/2020 is 
besloten de trainersvergoedingen te verhogen. Bovendien is er besloten bij vergoedingen 
boven de € 1700,- sociale lasten af te gaan dragen. Dit heeft flinke gevolgen gehad voor de 
loonadministratie, waar Johan Janssen (sponsor Focus4u) hulp bij geboden heeft.  
 
Zodra de coronamaatregelen afgekondigd werden in maart, is binnen het bestuur besloten 
de verschillende trainers te benaderen met de vraag deze vergoeding tijdelijk stop te zetten. 
Daar is menig trainer mee akkoord gegaan, wat tot gevolgd had dat deze kosten gelukkig 
niet gemaakt hoefden te worden. 
  
Ook de materiaalkosten zijn gestegen; Koos (materiaalbeheerder) krijgt steeds beter zicht op 
de staat van onze materialen. Afgelopen seizoen was er voor deze post € 1000,- begroot, 
terwijl tijdens de inventarisatie bleek dat er een heleboel extra ballen nodig waren. Dat heeft 
geleid tot bijna het dubbele bedrag aan kosten. Elmar wijst erop dat ballen een behoorlijke 
investering zijn en we er dus zuinig op moeten zijn.  
 
Tot slot is de zaalhuur gestegen en is er nog een naheffing geweest van de Stichting ABC die 



afgelopen seizoen betaald moest worden. Wel was de Stichting ABC zo vriendelijk om tijdens 
corona geen zaalhuur in rekening te brengen. Kanttekening daarbij was dat dit om een 
eenmalige actie ging.  
 
De extra begrote kosten voor de Nevobo vinden hun oorsprong in het ledenaantal: bij meer 
leden, stijgt het bedrag wat afgedragen moet worden aan de volleybalbond. Bovendien geldt 
dat extra teams gelijk staan aan meer teamgelden.  
Vanuit de zaal volgen geen vragen of opmerkingen.  
 
BEGROTING SEIZOEN 2020/2021 
Bij de begroting wordt er vanuit gegaan het seizoen te eindigen met een nulstand. Duidelijk 
is alvast, dat de contributie niet verhoogd of verlaagd wordt. De kosten die vorig seizoen 
voor Heren 1 gemaakt zijn, zullen dit jaar lager uitvallen omdat het huidige Heren 1 op een 
lager niveau gaat spelen. De inschrijfgelden van de Nevobo vallen daarmee ook lager uit. 
Omdat we minder teams hebben, zijn er ook minder trainers nodig.   
 
Onder het kopje ‘inkomsten’ is het onderdeel contributie groen gekleurd. Afgelopen seizoen 
ging het hier om € 34.000. Waarschijnlijk zullen we dit seizoen een lager ledenaantal 
bereiken dan vorig seizoen. Bovendien is er vorig jaar op de ALV een besluit gemaakt over 
het verhogen van de contributie voor Heren 1 met € 90,- (om een extra trainer te kunnen 
financieren). Deze extra bijdrage komt te vervallen als de ALV hiermee instemt (punt 15), 
waardoor de leden van Heren 1 even veel als een ander senioren selectieteamlid gaat 
betalen. 
 
Vincent Schotanus vraagt nog wat het exacte bedrag van afgelopen seizoen was. Hij geeft 
aan dat er bij hem € 400,- afgeschreven is, terwijl er nu wordt gesproken over € 390,-. Jos 
stelt voor dat Elmar en Vincent dit even 1:1 bespreken. 
 
Sponsorgelden zijn gelijk ingeschat t.o.v. vorig seizoen. We kunnen niet in de toekomst 
kijken, maar hopen dat het Recreantentoernooi in 2021 wel doorgang kan vinden.   
 
Letty vraagt of corona de reden is dat er minder is begroot voor festiviteiten in het komende 
seizoen. We vieren immers ons 50-jarig bestaan. Elmar benoemt dat dit jubileum officieel 
pas volgend seizoen plaatsvindt.  
 
Koos vraagt of het bedrag bij post 12 realistisch is i.v.m. de loterijen die voorlopig geen 
doorgang zullen kunnen vinden. Elmar geeft toe dat dit niet zo is, maar zaken door corona 
nu zo snel veranderen, dat het lastig is om een reële begroting te maken. Twee weken 
geleden was publiek nog welkom, vanaf morgen niet meer. Datzelfde geldt voor het 
Recreantentoernooi en de financiële situatie van onze sponsoren; we weten niet wat de 
toekomst brengt. 



 
Koos vraagt tot slot of de Nevobo nog een statement heeft gepubliceerd omtrent dit soort 
zaken. Wij moeten als vereniging wel onze reguliere kosten maken, maar je kunt ervan 
uitgaan dat zij ook lagere kosten hebben.  
 
HUIDIGE STAND VERENIGINGSKAS 
Vorige week heeft Elmar samen met de kascommissie alle financiën doorlopen van de 
afgelopen 6 seizoenen. Elmar neemt de ALV mee in dit verhaal aan de hand van een tabel en 
grafiek, die de stand van de kas aan het begin van ieder seizoen laten zien. Elmar benadrukt 
hiermee, als reactie op alle vragen over de onzekere situatie waarin we ons bevinden, dat 
we een behoorlijke spaarpot hebben als vereniging. We kunnen in ieder geval komend 
seizoen klappen opvangen als het nodig is. 
 

15. Contributie	Heren	1	
Vorig seizoen is de contributie voor Heren 1 i.v.m. het aanstellen van Gert Hoogendoorn als 
assistent-trainer verhoogd van € 305 naar € 390. Aangezien Gert niet meer voor ons 
werkzaam is, wordt de ALV om goedkeuring gevraagd voor het verlagen van de contributie 
voor Heren 1 naar € 305 per seizoen. De ALV stemt unaniem in met dit voorstel.  
 

16. Verslag	kascontrole-commissie	
Arnoud Holl en Sander Wildeman hebben samen met Elmar deze jaarlijkse kascontrole 
uitgevoerd. Sander licht toe: we hebben Elmar een aantal kritische vragen gesteld en samen 
met hem alle cijfers doorlopen. Bovendien heeft Elmar laten zien dat het geld ook 
daadwerkelijk aanwezig is.  
 

17. Stand	van	zaken	AVG	
Dit onderwerp staat op iedere agenda, ook op die van het Dagelijks Bestuur, omdat er 
formeel iets over gezegd moet worden. De enige update die gegeven kan worden, is dat 
Letty de ledenlijst beheert en het daarop ook aangeeft wanneer leden hun gegevens of 
foto’s niet in onze communicatie terug willen zien. De PR-commissie volgt dit verzoek op.  
 
Sietse vraagt nog naar de AVG voor wat betreft groepsapps, aan de hand van Imke haar 
verhaal over de trainersapp. Imke geeft aan dat er niemand wordt toegevoegd aan de app 
die daar zelf geen toestemming voor geeft. Elmar geeft aan dat groepsapps voor 
bijvoorbeeld teams weer onder een andere regelgeving vallen.  
  

18. Décharge	
Op de vraag daarnaar van de voorzitter verleent de ALV het bestuur unaniem décharge voor 
het in het afgelopen seizoen gevoerde beleid. Hij bedankt de ALV daarna voor het in hen 



gestelde vertrouwen.  
 

19. Samenstelling	kascontrole-commissie	voor	het	seizoen	
				 2020/2021	

Sander Wildeman neemt nog een jaar plaats in de kascontrolecommissie, Arnoud Holl heeft 
er nu 2 jaar opzitten. Yannick Bruggink stemt toe dit voor de komende 2 jaar voor zijn 
rekening te nemen.   
 

20. Bestuursleden	en	vacatures	
Elmar van Krimpen legt zijn taak als penningmeester neer na 7 jaar. Astrid Oosterhout wordt 
door het bestuur voorgedragen als nieuwe penningmeester. Astrid stelt zich voor: ze is de 
moeder van Anne en Lotte (Dames 2), werkzaam op de financiële administratie van een 
bedrijf in Woudenberg. Het aanstellen van Astrid als penningmeester wordt door de ALV 
unaniem akkoord bevonden.  

Martine de Greef-Leijenhorst legt haar taak als secretaris neer i.v.m. 
zwangerschap/bevalling. Imke Jacobs wordt door het bestuur voorgedragen als nieuwe 
secretaris (ad interim – Imke is bereid om deze functie in ieder geval gedurende het seizoen 
2020/2021 in te vullen). Het aanstellen van Imke als secretaris wordt door de ALV unaniem 
akkoord bevonden. 
 

21. Afscheid	aftredende	bestuursleden	
Jos neemt namens de vereniging afscheid van Elmar. Samen zijn Jos en Elmar 7 jaar 
onderdeel van het DB geweest. Jos benoemt de fijne samenwerking; af en toe waren ze het 
niet met elkaar eens, maar een dag later volgde dan een belletje en was alles weer koek en 
ei. Elmar heeft in Jos’ ogen een zeer kundig financieel beleid gevoerd gedurende al deze 
seizoenen; werk achter de schermen, maar wel altijd kloppend. Daarnaast benoemt Jos dat 
in de persoon van Elmar ook een aanjager verscholen zat; zaken als de startdag en de 
feestelijke activiteiten rondom de bekerwedstrijd in Borne van Heren 1 kwamen uit zijn 
koker. Jos zal eraan moeten wennen Elmar niet naast zijn zijde te hebben. Als er iemand 
maatschappelijk betrokken is, dan is het Elmar wel in de verschillende taken die hij uitvoert 
voor het zwembad in Scherpenzeel, de stichting ABC en de volleybalvereniging. Elmar wordt 
door Jos bedankt.  
 
Elmar bedankt Jos en geeft aan dat het penningmeesterschap destijds nieuw voor hem was, 
maar hij de functie van penningmeester 7 jaar lang met plezier heeft vervuld. “Een leuke 
vereniging, leuk om mee te besturen, een fijne sfeer en een mooie pot volleybal met Job als 
trainer/coach.”  
 



Voormalig secretaris Martine zal bij haar thuis nog in het zonnetje gezet worden door Imke.  
 

22. Rondvraag	
Tijdens de rondvraag blijken er geen vragen vanuit de ALV te zijn. Jos haakt nog even in op 
het onderwerp ‘jubileumfeest’. Ondanks het feit dat we nog geen flauw idee hebben 
wanneer er weer iets dergelijks georganiseerd kan worden, stelt Jos voor wel alvast een 
commissie op te richten, die samen met het DB gaat brainstormen over dit feest. Erwin 
Vermeer neemt plaats in deze commissie als vertegenwoordiger van de Heren Senioren,  
Cobi Stam vanuit de ABC-jeugd.  
 

23. Sluiting	

Jos bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en wijst iedereen erop alle berichtgeving 
op de verschillende kanalen goed in de gaten te houden m.b.t. de coronamaatregelen.	



Bijlage: overzicht aan- en afwezigheid 
 

Aanwezig (20) 

Jos van der Lee 

Elmar van Krimpen 

Imke Jacobs 

Astrid Oosterhout 

Cobi Stam 

Paul Hoogers 

Inger Tempels 

Letty Lokhorst 

Yannick Bruggink 

Vincent Schotanus 

Job Voorburg 

Erwin Vermeer 

Lian de Snoo – van Zon 

Sander Wildeman 

Jochem Koetsier 

Bertil van de Vliert 

Koos Jol 

Sietse Hoogenberg 

Alyanne Westerveen 

Arnoud Holl 

 

Afmeldingen (2) 

Gerdine de Muijnck 

Susanne van Rooij 

 


