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Jaarverslag Materiaal commissie seizoen 2015-2016 
In de Algemene ledenvergadering van 5 oktober 2015 hebben Maria van den Pol en 
Kay Bosscha zich beschikbaar gesteld om het stokje van  Evert-Jan Beelen en 
Patrick Sijbel over te nemen. Voor het seizoen 2015-2016 bestond de  
Materiaalcommissie uit: 
Maria van den Pol; voorzitter (zorg voor nieuwe kleding (aankoop en uitgifte), 
aanspreekpunt voor sponsorcommissie, sportzaken en bestuur) 
Kay Bosscha; lid (zorg voor archivering, telling, uitgifte materiaal, Beach- en 
Buitenvolleybalmateriaal) 
Arend Tijmes; ondersteunend lid (onderhoud en opslag  Beach – en 
Buitenvolleybalmateriaal ) 
Joop Zandbergen; ondersteunend lid (onderhoud binnenaccommodatie op 
aanvraag materiaal-commissie) 
Eric Sprokkereef; ondersteunend vanuit Bestuur (penningmeester) 
 
Doelen van de materiaalcommissie voor seizoen 2015-2016 waren: 

1. Kledingbeleid en materiaalbeleid is vastgelegd in bestanden, waardoor overdracht 

aan nieuwe leden van de commissie soepel kan verlopen. 

2. Aan het eind van het seizoen 2015/2016 is er invulling gegeven aan het kledingbeleid 

en materiaalbeleid van EVV. 

3. Ter voorbereiding op seizoen 2016-2017 zorg dragen voor een overzichtelijke 

indeling van zaal 11 en ballenhok in ’t Huiken.  

4. (wedstrijd)kleding en materiaal is conform de richtlijnen van het bestuur, compleet en 

beschikbaar  voor alle teams voor het seizoen 2016-2017 

 

 
Wat hebben wij gerealiseerd 
 
Bestanden 
de bestanden zijn gemaakt en beschikbaar. Zowel rondom kledingbeleid en 
materiaalbeleid  
Kleding 
Er was in de ledenvergadering van 5 oktober 2015 al een voorstel over 
kledingvoorschriften goedgekeurd door de leden en daar heeft de commissie op 
verder kunnen borduren. Zo hebben vanaf 3 september 2016 alle 
competitiespelende jeugd- en seniorenleden een en dezelfde wedstrijdbroekjes en 
zijn deze ook vanaf het nieuwe seizoen door nieuwe leden te bestellen bij Intersport 
Meijers. 
Er zijn duidelijke afspraken gemaakt rondom levering van onze kleding  met 2 
leveranciers, te weten Matthews Teamwear en Intersport Meijers. Daarnaast zijn de 
missende wedstrijdshirts voor elk team voor het seizoen 2016-2017 bijbesteld en is  
EVV in het bezit van zowel pas-pakken als pas-shirts. 
Materiaal 
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Binnen EVV heeft het Bestuur gekozen voor twee merken/type ballen; Mikasa V200 
en de Gala Proline 5581S. 
Teams hebben nieuwe ballentassen en ballen voor de wedstrijden. 
De mini’s hebben 20 nieuwe ballen voor de trainingen. 
Er zijn drie ballenkarren vervangen, één in Oostenlicht, één in van Kinsbergen en 
één in ’t Huiken (mini’s). 
In het ballenhok ’t Huiken hangen drie trainingstassen om te trainen in drie zalen. 
In het Oostenlicht liggen 30 ballen om te trainen in twee of drie zalen.  
In van Kinsbergen liggen 10 ballen om te trainen in één zaal. 
Tijdens het Beachtoernooi zijn 20 ballen verkocht à 5 euro per stuk. 
 
 
Zaal 11, Ballenhok en opslag 
Wat betreft de 2 zalen van EVV; zaal 11 is opgeruimd en alle kleding en materiaal die 
er lagen, zijn uitgezocht, weggedaan of  hebben een vaste plek gekregen. Alleen de 
2 leden van de commissie hebben een sleutel van deze zaal, dus er kan alleen op 
afspraak iets gehaald of gepast worden.  
Het ballenhok is ook opgeruimd. 
Joop Zandbergen heeft aanpassingen gemaakt in zaal 11 voor betere opslag. In het 
ballenhok zijn de ballenkasten voorzien van haakjes om ballentassen op te hangen 
en de deurtjes zijn versteld. 
In de van Kinsbergen is een materiaalkist gemaakt, met slot, voor trainingsballen en 
ballenkar. 
Arend Tijmes heeft een nieuwe locatie gevonden voor opslag van materiaal Beach-  
en Buitenvolleybal. 
 
Voor het seizoen 2016-2017 heeft de commissie als doel gesteld om de invulling van 
het beleid van het bestuur te continueren en teams medeverantwoordelijk te houden 
en te maken voor dit beleid. (Denk aan netjes houden van het ballenhok, 
ballentassen compleet houden, kleding compleet houden) 
 


