
 
 
Algemene Ledenvergadering  
Volleybalvereniging Woudenberg 
 
Maandag 4 oktober 2021 – 20.30, Sporthal De Camp (Poortzaal) 
 
 

Agenda 
 

1. Opening 
 

2. Mededelingen door de voorzitter 
 

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van maandag 28 september 2020 
 

4. Algemene Zaken 
 

• Activiteitencommissie 
• Materiaalbeheer 

 
5. CMV-team 

 
6. Jeugdcommissie (JC) 

 
7. Technische Commissie (TC) 

 
8. Recreanten 

 
9. Scheidsrechterssecretariaat 

 
10. Wedstrijdsecretariaat 

 
11. Ledenadministratie 

 
12. Sponsoring 

 
13. Public Relations (PR) 

 
14. Vertrouwenspersonen 

 
15. Jaarrekening 2020/2021 

 
Inzage is mogelijk voorafgaand aan de ALV (vanaf 19.30 uur). Het verslag kan ook per mail 
(penningmeester@volleybalwoudenberg.nl) worden opgevraagd bij de penningmeester.  
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16. Begroting seizoen 2021/2022 
 

17. Verslag kascontrole-commissie 
 

18. Décharge 
 

19. Samenstelling kascontrole-commissie voor het seizoen 2021/2022.  
 

20. Voorstel aanpassing contributie jeugdleden 
 
Tot op heden is er gewerkt met verschillende contributies binnen zowel de mini’s als de 
ABC-jeugd. Het Dagelijks Bestuur is van mening dat dit eenvoudiger kan en dat de 
onderliggende kostenstructuur geen aanleiding geeft voor deze differentiatie. Het 
Dagelijks Bestuur stelt de ALV daarom voor om met ingang van het seizoen 2021/2022 te 
gaan werken met één contributiebedrag voor de mini’s en één contributiebedrag voor de 
ABC-jeugd. Het voorstel is in de onderstaande tabel verder uitgewerkt. 
 

Categorie Voorgestelde contributie 
(per halfjaar) 

Huidige contributie 
(per halfjaar) 

Mini’s € 67,50 Mini’s F < 8 jaar: € 60,00 
Mini’s E 8-10 jaar: € 65,00 
Mini’s D 10-12 jaar: € 67,50 

ABC-jeugd € 85,00 Jeugd C 12-14 jaar: € 77,50 
Jeugd B 14-16 jaar: € 85,00 
Jeugd A 16-18-jaar: € 90,00 

 
21. Voorstel VOG-invoering voor vrijwilligers 

 
Inspelend op het thema “veilig sporten” en ingegeven door een (gelukkig beperkte) 
negatieve ervaring in het recente verleden, stelt het Dagelijks Bestuur aan de ALV voor om 
met ingang van het seizoen 2021/2022 alle trainers, coaches en overige vrijwilligers te 
verplichten tot het aanleveren van een VOG. Dit kan kosteloos en na goedkeuring door de 
ALV zal op korte termijn de te volgen procedure bekend worden gemaakt. De coördinatie 
van e.e.a. zal worden belegd bij de penningmeester. 
 

22. Voorstel vervroegen opzegdatum lidmaatschap 
 
Sinds jaar en dag hanteert onze vereniging 1 juli van elk jaar als uiterste opzegdatum 
voorafgaand aan een nieuw seizoen. Omdat de Nevobo al ver voor die datum om het 
inschrijven van de teams vraagt, stelt het Dagelijks Bestuur voor om deze datum te 
vervroegen naar 1 mei (met ingang van het seizoen 2021/2022).  
 
Na goedkeuring door ALV zal het PR-team worden gevraagd om de betreffende tekst op 
de website als volgt aan te passen: 
 

“Indien je wilt opzeggen, doe dat dan voor 1 mei van het lopende verenigingsjaar. 
Een lidmaatschap duurt altijd tot 30 juni van het lopende verenigingsjaar. Als we 
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niets van je horen gaan we ervanuit uit dat je het komende seizoen ook nog lid wilt 
blijven van Volleybalvereniging Woudenberg”.” 

 
23. Bestuursleden en vacatures 

 
Imke Jacobs legt haar taak als (ad interim) secretaris neer. Naomi Mennen wordt door het 
Dagelijks Bestuur als nieuwe secretaris voorgedragen. De ALV wordt om goedkeuring van 
haar benoeming gevraagd.  
 
Het Dagelijks Bestuur vraag de ALV nadrukkelijk aandacht voor de volgende vacatures en 
de dringende noodzaak om die ingevuld te krijgen: 
 

• coördinator Sponsoring; 
• coördinator Mini’s; 
• organisator Spelregelcafé’s en 
• scheidsrechters! 

 
24. Afscheid aftredend bestuurslid 

 
25. Rondvraag 

 
26. Sluiting 

 
 

 


