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NOTULEN van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 05 oktober 2015 in het 
gemeenschapscentrum ’t Huiken in Elburg. 
 
Aanwezig:   31  leden (inclusief bestuursleden) volgens presentielijst. 
 
Afwezig met kennisgeving: Ilonka Lokhorst, Saskia Boeije, Heidi Nagelhout, Gerrit Mulder, Henoch 
Snuijf, Robert van Esterik, Marieke van der Weide, Peter Gaillard, Buny Gielbert, Antina van Boven, 
Eric Sprokkereef, Rene Baanders, Remco de Man 

 

 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering en vraag toestemming om de vergadering nu te houden. De leden 
gaan hiermee akkoord. (Volgens de statuten moet de vereniging haar ledenvergadering uiterlijk 
houden voor 30 september). 
Voorzitter vraagt of iedereen de presentie lijst getekend heeft. 
 
 
2. Mededelingen. 

 2014-2015 was zowel sportief als financieel fantastisch. Goede resultaten bij de teams maar 
ook door de sponsorcommissie en de activiteitencommissie. Samen kunnen we veel en laten 
we dit ook samen blijven doen. 

 Kampioen werden de mini’s (4x . Jongens A1 en de Dames Recreanten. Promotie werd 
behaald door: Heren 1, Dames 1 ( promotieplek teruggegeven) en Dames 3 ( voor de 4e keer 
op rij ). Dames 5 degradeerde helaas 

 Maria van den Pol en Dirma Speldekamp werden de vrijwilligers van het seizoen 2014-2015 

 Gerard Broekema werd uitgeroepen door de Nevobo tot zitvolleybal scheidsrechter van het 
seizoen 2014-2015 

 Het jaarlijkse eindfeest was fantastisch met als thema Het Wilden Westen. Lycurgus H2 was 
deze avond ook onze gast. Ze hadden wel een verpletterende 4-0 nederlaag geleden tegen 
H1, maar er waren diverse damesteams die een traantje wegpinkten toen de heren rond 
twaalf uur weer afreisden naar Groningen 

 EVV bestaat 40 jaar op 3-3-2016, Gedurende het hele seizoen worden er activiteiten 
georganiseerd door de jubileumcommissie. De receptie is op 5 maart 2016. Eind- en 
jubileumfeest 16-4-2016. Wat en hoe dan is nog een geheim. 

 Vanuit het Rabofonds heeft EVV een bedrag gekregen van € 2.500 om te besteden voor het 
40 jarig bestaan van EVV 

 EVV/SSS zijn in gesprek met de Gemeente over nieuwbouw van een eigen sporthal. Locatie 
De Haven (panden Palty) of Broeklanden. We werken erna toe om op 1-8-2017 te kunnen 
starten in een nieuwe eigen hal. Details volgen, en als er beslissingen moeten worden 
genomen, wordt er een bijzondere ALV belegt met de bouw als enige agenda eventueel 
samen met SSS. Na de herfstvakantie zijn er weer voortgangsgesprekken met het college 

 Pijnpunten: bemanning commissies: TC heeft dringend minimaal 3 personen nodig 
Materiaalcommissie: 3 en sponsorcommissie ook minimaal 3. Dit is beslist nodig om de taken 
te verdelen en niet weer terug te vallen op een aantal mensen die al het werk moeten doen. 
Leden, neem uw verantwoordelijkheid voor jezelf en EVV en geef u op als dit punt straks 
wordt besproken. EVV en het bestuur kunnen niet zonder jullie. 
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3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 29 september 2014 
Geen tekstuele aanmerkingen. 
 
Opmerkingen qua inhoud: 
Maria vraagt wat er uit de overleggen mbt de AED’s is gekomen. 
Henk geeft toelichting op wat uit de gesprekken voortgekomen is. De uitkomst is dat er in de buurt bij 
het Oostenlicht een AED aanwezig is. Helaas kunnen wij geen gebruik maken van de AED in het 
Oostenlicht zelf. De inventarisatie van de EHBO binnen de vereniging is rond, het doorpakken van dit 
proces met verder opgepakt worden vanuit de TC. Henk geeft toe dat dit geen verdere aandacht heeft 
gekregen. 
 
 
4. Jaarverslag seizoen 2014 – 2015 
De jaarverslagen van de verschillende commissies worden door de voorzitter behandeld. 
 
Secretariaat: 
Henry vraagt of het aantal leden klopt, dit correspondeert namelijk niet met de site. Dit komt doordat 
we meten tot 30 juni. Er kunnen tussen 1 juli en nu (05 oktober) weer leden bij gekomen of af gegaan 
zijn. 
 
Jaarcijfers inkomsten/uitgaven: 
Geen vragen vanuit de leden over de jaarcijfers. 
 
Verslag kas commissie en decharge bestuur: 
De voorzitter leest het verslag van de kascommissie voor.  
De kascommissie bestond het afgelopen seizoen uit Lindy Scholten en Remco Timmer. 
Geen opmerkingen vanuit de kascommissie, de boekhouding ziet er weer netjes uit. 
 
Aftredend van deze commissie is Lindy Scholten. Remco heeft nog één jaar zitting. 
Tijdens de vergadering stelt Marieke Spijkerboer-Tiemens zich beschikbaar om Lindy op te volgen. 
 
Sponsoring : 
Geen vragen / Geen opmerkingen vanuit de ALV 
 
Activiteiten commissie: 
geen vragen / Geen opmerkingen vanuit de ALV 
 
Technische commissie: 
Aanpassing: Tekstuele aanpassing op de notulen. 
 
buitentoernooien: geen vragen vanuit de ALV 
Aanpassing: Tekstuele aanpassing op de notulen. 
 
Commissie PR: 
Geen opmerkingen. 
 
 
5. Jaarrekening, verslag penningmeester en balans seizoen 2014 – 2015 
geen vragen / opmerkingen. 
 
 
6. Verslag kascommissie en decharge bestuur 
geen vragen / opmerkingen. 
  
 



 
 

 

 

  Elburger Volleybal Vereniging  

 

 

3 

 

7. Vaststelling contributies 
Het bestuur stelt voor om de contributies voor het komende seizoen niet te wijzigen. 
De huidige contributiebedragen (vastgesteld m.i.v. het vierde kwartaal van het seizoen 2014/2015) 
 
De contributies van het seizoen 2015/2016 zien er als volgt uit: 
 
                                      Contributie seizoen 2015/2016 per kwartaal 

Categorie Lid Eén training Twee of meer trainingen 

Mini (tot 13 jaar) 
Jeugd (13 tot 18 jaar) 
Jeugd gezinslid 
Jeugd alleen trainen 
Jeugd gezinslid alleen trainen 
Senior (vanaf 18 jaar) 
Senior gezinslid 
Senior alleen trainen 
Senior gezinslid alleen trainen 
Recreant 
Recreant gezinslid 
Recreant alleen competitie 
Senior alleen competitie 

€ 48,60 
€ 59,40 
€ 52,80 
€ 52,80  
€ 48,60  
€ 77,10  
€ 73,20  
€ 69,00  
€ 60,60  
€ 48,60  
€ 42,00 
€ 21,00 
€ 31,80 

€ 59,40 
€ 76,50 
€ 69,00 
€ 69,00  
€ 63,00  
€ 99,90  
€ 95,10  
€ 88,20  
€ 78,00  

 
Deze contributies gelden voor leden die een machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven 
of per automatische overschrijving betalen. Bij inning via acceptgiro wordt per acceptgiro 1,25 Euro 
administratie- c.q. portokosten in rekening gebracht. 
 
Gezinsleden zijn alle tweede en volgende leden ingeschreven op hetzelfde adres 

 
 
8. Begroting seizoen 2015 – 2016 
 
Henry vraagt of EVV volgend jaar wel moeten gaan betalen voor het zand bij het Beach toernooi. 
Bertus heeft hier nog geen uitsluitsel over maar gaat ervan uit dat wij volgend jaar weer het zand 
zullen krijgen. 
Er zal voor de toernooi commissie een actiepunt gemaakt moeten worden mbt het zand voor het 
beach toernooi 2016. 
 
De begroting voor het volgend jaar wordt aangenomen. 
 

PAUZE 
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9. Bestuursverkiezing 
De voorzitter behandelt de volgende aftredende bestuursleden: 
 

A. Bertus Wijnne (voorzitter) is aftredend. Hij stelt zich herkiesbaar. Wij stellen voor om hem te 
kiezen voor een periode van 2 jaar. 

B. Jochem Jansen (vice voorzitter) is aftredend. Hij stelt zich niet herkiesbaar. Ferdinand van der 
Wal heeft aangegeven deze functie te willen overnemen. Wij stellen voor hem te kiezen voor 
een periode van 2 jaar. 

C. Rudi Maassen (secretaris) is aftredend. Hij stelt zich herkiesbaar. Wij stellen voor hem te 
kiezen voor een periode van 1 jaar. 

D. Eric Sprokkereef (penningmeester)  is aftredend. Hij stelt zich herkiesbaar. Wij stellen voor 
hem te kiezen voor een periode van 2 jaar. 

 
De voorzitter bedankt Jochem voor zijn enorme inzet in de afgelopen jaren. Jochem heeft bewezen 
een echte verenigingsman te zijn en zal ook de komende jaren nog actief zijn als vrijwilliger binnen de 
vereniging. Ferdinand neemt plaats aan de bestuurstafel. 
 
 
10. Benoeming commissies 
 
Verkiezing leden voor de commissies: 
 
Alle voorstellen worden overgenomen door de leden. 
 
Maria vindt het geen verstandige keus om Bertus ook voorzitter te laten zijn van de  
sponsorcommissie. Dit onderschrijven wij als bestuur. We stellen voor om Bertus dan als interim 
voorzitter te benoemen. 
 
TC Zaken: 
Henk doet een oproep voor 3 extra coördinatoren. 
Voor de senioren en jeugd zoeken we extra hulp omdat dit enorm veel tijd kost voor Henk om dit 
alleen te doen. 
Één coördinator voor de senioren Heren en één coördinator voor de senioren dames. En één 
coördinator voor de jeugd. 
 
Jeroen Blaas stelt zich beschikbaar voor coördinator jeugd. Mariëlle stelt zich beschikbaar om dit 
samen met Jeroen op te pakken. 
 
Herjan, Henk, Maria, Jeroen en Mariëlle zullen off-line samen gaan zitten om te brainstormen over 
potentiele kandidaten voor de senioren coördinatoren. 
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De voorzitter behandelt de verschillende commissies volgens onderstaand schema. 
 
Vertrouwenspersoon:   Enikö Madocsai 
 
Commissie van Beroep: 1. n.n.t.b. (voor 2 jaar) 
    2. Janny Tijmes 
    3. Joop Zandbergen 
 
Ledenadministratie:  Janny Tijmes 
 
PR commissie:   1. Henoch Snuif (voorzitter) 
    2. Mark Wijnne (webmaster) huidige website 
    3. Henry Mensink (webmaster) nieuwe website 
    4. Ruth van den Berg 
 
Kascommissie: Zitting hadden Lindy Scholten (aftredend) en Remco Timmer (nog 1 

jaar zitting). Marieke Spijkerboer-Tiemens neemt voor 2 jaar zitting. 
 
 
Materiaalbeheer:  1. Maria v.d. Pol, binnen materialen 
    2. Kay Bosscha, binnen materialen 
    3. Arend Tijmes, buiten materialen 
    4. Heidi Nagelhout 
 
Toernooicommissie:  1. Marloes Prins 
    2. Heidi Nagelhout 
    3. Herjan de Groot 
    4. Stephanie Hayder 
    5. jeugd en scholen Karla Dallau 
    6. Eric Sprokkereef 
    7. Jochem Janssen  
    
Activiteitencommissie:  1. Dirma Speldekamp (voorzitter) 
    2. Maria v.d. Pol 
    3. Gerda Zoet 
    4. Annelies Mulder 
    5. Joop Zandbergen 
 
Sponsorcommissie:  1. Bertus Wijnne (ad interim voorzitter) 
    2. Hans van Deutekom 
    3. Evert-Jan Beelen 
    4. Jesca de Best 
    5. Gerard v. Esterik 
    6. Marielle Held-Beekman 
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Technische Zaken:  1.  Henk de Man (Voorzitter)          
    2.  Monique Bastiani (secretaris) 

3.  Herjan de Groot (coördinator senioren) 
4.  Marloes Prins/Heidi Nagelhout (coördinator jeugd) 
5.  Jarissa Smit (cmv intern) 
6.  coördinator recreanten, vacant 
7.  Betsy Smit (CMV Technisch) 
8.  Gerrit Mulder, coördinator wedstrijdzaken 
9. Henk Radstaak, coördinator scheidsrechters 
10. Gerard Broekema, opleiding en begeleiding scheidsrechters 
11. Rene Baanders, zalenbeheer 

 
 
Commissie 40 jarige   1. Ferdinand vd Wal (voorzitter) 
bestaan EVV:   2. Dirma Speldekamp 
    3. Janny Tijmes 
    4. René Baanders 
    5. Rudi Maassen 
    6. Maria vd Pol 
    7. Roely van Hattem 
    8. Irene Bollee 
    9. Stefan de Man 
    10. Maaike Hulleman 
    11. Joop Koetsier 
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11: gedragsregels 
Henk geeft mondeling toelichting op het ingebracht stuk ‘gedragsregels EVV’. 
Bij het goedkeuren van de gedragsregels wordt opgemerkt dat er door de trainers en coaches op 
toegezien moet worden dat dit ook nageleefd wordt. 
Er wordt vanuit de leden gevraagd hoe hierop toegezien gaat worden. We zullen dit bericht nogmaals 
op de site gaan plaatsen. En desnoods wordt dit  via een algemene mail naar alle leden gestuurd. 
De leden accepteren de opgestelde gedragsregels.  
 
12: Richtlijnen kledingbeleid EVV 
ten aanzien van kleding is opgevallen dat er veel verschillen zijn in broekjes binnen de teams, er is 
hierin geen uniformiteit. Het bestuur is van mening dat ook voor broekjes een uniformiteit moet komen  
en samen met Meijers Sport uit Nunspeet is een voorstel uitgewerkt en een lijn nieuwe broekjes 
gekozen. In de loop van het seizoen willen we dit verder door proberen te voeren. Dit kan gaan 
middels sponsorcontracten of mogelijk door eigen aankoop. 
 
De richtlijnen mbt het bestellen van nieuwe kleding zullen lopende dit seizoen verder uitgewerkt gaan 
worden door het bestuur en haar commissies. 
 
Maria vraagt of er nog eens gekeken kan worden naar de dames en heren lijn. We hebben voor deze 
lijnen een apart pak, dus daar is zeker aandacht voor. De nieuwe dames en heren lijn pakken zullen in 
de toekomst wel de ‘gladde’ pakken gaan worden. 
Herjan merkt op dat de levertijden wel erg lang zijn en vraagt het bestuur hier iets aan te doen. Vanuit 
de sponsorcommissie wordt aangegeven dat de bestelling(en) soms laat binnen komen, ook duurt de 
goedkeuring van een logo vaak erg lang. Dit maakt dat er veel vertraging optreedt bij zo’n bestelling. 
De toezegging over levering eind september is niet nagekomen en we vragen de sponsorcommissie 
hier werk van te maken. Herjan benadrukt dat dit te lang duurt en vraagt het bestuur hier actie te 
ondernemen. 
 
12. Rondvraag 
 
Betsy Smit: 
Betsy wil graag een oproep doen voor extra trainers bij de mini’s. Voor de mini’s zoeken we minimaal 
2 extra trainers die weten wat CMV is en gemotiveerd zijn om het team van trainers aan te vullen. 
 
Bout Broekema meldt zich tijdens de vergadering aan als extra trainer. 
 
We zullen voor extra trainers ook een oproep op de website. 
 
Erik de Man: 
Verzoek om bij een volgende vergadering paginanummers toe te voegen zodat we bij een volgende 
vergadering de stukken makkelijk kunnen volgen.  
 
Henry Mensink: 
Henry vraagt wat de status is van het gebruik van het digitale wedstrijd formulier. 
Dit is nog steeds geen verplichting vanuit de bond dus we zullen voorlopig hier nog geen actief 
gebruik van gaan maken. Zolang het nog niet verplicht is gaan we het niet doen. 
 
Stefan de man: 
De wedstrijd shirts zijn klein aan het worden voor JA1. Een serieus punt. Dit contract is inderdaad 
afgelopen dus we zullen inderdaad actief op zoek moeten naar een nieuwe sponsor.  
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13. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen een gezond en sportief seizoen toe! 
 
 
 
Gewijzigd/ongewijzigd goedgekeurd d.d. 
 
 
Bertus Wijnne     Rudi Maassen 
Voorzitter     secretaris 


