
Notulen van de Algemene Leden Vergadering van Volga van donderdag 9 juni 2016 in sporthal de 
Pol 
 
Aanwezig: 50 leden inclusief bestuur.  
 
 

1. Opening 
Gerd sluit de vergadering en heropent deze als bijzondere vergadering. Mochten er vanavond beslissingen 
worden genomen, dan is dat mogelijk, ook al is niet de meerderheid van de leden aanwezig. 
 
Iedereen wordt welkom geheten. Ereleden Johan en Liesbeth Sprenkeler worden persoonlijk welkom geheten. 
 
Gerd gaat in op de resultaten van de enquête van de vorige ALV, waarop 45% van de leden heeft gereageerd. 
De leden van Volga hebben veel wensen, zoals een jongensteam, beachtoernooi, feestavond, trainer voor elk 
team, technische commissie, begeleiden van nieuwe scheidsrechters. De oproep is vorig jaar gedaan om te 
zorgen dat er ook mensen zich aanmelden om dit te realiseren. Tijdens de ALV 2015 zijn er al een aantal 
commissies gerealiseerd, namelijk een vrijwilligers commissie, technische commissie, feest commissie en een 
kleding commissie. Ook is er in afgelopen jaar een toernooicommissie, beach commissie en ledenwerving 
commissie gerealiseerd.  
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
Er zijn 36 afmeldingen binnengekomen.  
Verder zijn er geen inkomen stukken. 
 
Teamtaken zijn verstuurd.  
23 juni is het mixtoernooi gepland. Aanvang 19:30. 
 

3. Notulen vorige vergadering 
De notulen van de ALV 2015 zijn eerder dit jaar op de website gezet en deze zijn ook bij de uitnodiging 
gevoegd. De belangrijkste punten uit de notulen worden doorgenomen, er zijn geen vragen of opmerkingen 
over.  
 
Theo Berndzen nam een sabatical van een jaar, hij heeft dit 10 maanden volgehouden en is nu weer terug bij 
Volga.  
 

4. Behandeling diverse jaarverslagen 
De jaarverslagen zijn vooraf met de uitnodiging voor de ALV aan alle leden gemaild. De volgende onderwerpen 
worden doorgenomen: 
Ledenadministratie  Geen opmerkingen 
Wedstrijdsecretariaat  Geen opmerkingen 
Jeugd  Geen opmerkingen 
Recreanten Er is geen jaarverslag van de recreanten. Dit omdat er geen 

vertegenwoordiger van de recreanten in het bestuur zit.  
Scheidsrechterscoördinator We moeten zorgen dat we ook genoeg scheidsrechters hebben die code 4 

hebben, zodat ook de 1e en 2e klasse gefloten mag worden. Vanuit de bond 
kan er (intern) een cursus worden gevolgd.  

PR, website, Sponsoring Paul laat de nieuwe website zien, die helaas nog niet online staat omdat 
volleybal.nl vernieuwd is waardoor de links niet meer werken en bepaalde 
informatie niet meer wordt ingeladen op de vernieuwde site van Volga. Ook 
heeft de webbouwer pfeiffer waardoor het allemaal wat langer duurt. 
Applaus voor de nieuwe website! 

Technische commissie Bestuur is erg blij met de technische commissie, met name omtrent de 
teamindelingen.  Na de vakantie zal de TC zorgen dat er een technisch beleid 
op papier komt (voor de trainers).  

Vrijwilligers commissie Inge geeft aan heel blij te zijn met de vrijwilligers die zich al gemeld hebben. 
De vraag is ook om zelf er vrijwilligers bij te zoeken als een bepaalde 



commissie nog te klein is en als er iemand stopt bij een commissie en als dat 
niet lukt bij de VC aan te kloppen.  

Kleding commissie Geen opmerkingen 
Beach commissie Geen opmerkingen 
Feest commissie Geen opmerkingen 
 

5. Samenloop voor hoop 
Dit jaar is er wat ruimte voor een korte presentatie van een goed doel.  
De samenloop voor hoop is een 24-uurs wandel-estafette t.b.v. het KWF. Er wordt een film getoond 
over de samenloop voor hoop en iedereen van Volga wordt opgeroepen om mee te doen aan de 
samenloop voor hoop. In september is er een teamavond waarop meer informatie wordt gegeven. De 
exacte datum wordt nog later bekend gemaakt. 
 

PAUZE 
 

6. Financieel verslag 2015-2016 en begroting 2016-2017 
Het financieel overzicht wordt doorgenomen en toegelicht door Melanie a.d.h.v. de beamer. Er zijn 
een aantal grotere verschillen tussen begroting en werkelijke bedragen. De verschillen staan uitgelegd 
in het financieel verslag.  Het geeft een beetje een vertekend beeld doordat een aantal bedragen bij 
het vorig boekjaar zijn geboekt in plaats van bij dit boekjaar.  
 
Bepaalde zaken zijn in de nieuwe begroting samengevoegd en er is geld begroot om vrijwilligers af en 
toe een attentie te kunnen doen. Ook zijn er meerdere commissies die samenkomen in de kantine en 
op kosten van Volga een drankje nuttigen. Ook zullen er tablets worden aangeschaft zodat we kunnen 
gaan werken met digitale wedstrijdformulieren. 
 
Vraag van Edo: Ook op damesteams staan nu op sommige teams 2 trainers, klopt de begroting dan 
wel. Melanie legt uit dat per team een bedrag gegeven wordt, en dat dit bedrag dan gedeeld moet 
worden door twee.  

 
7. Verslag kascommissie  

Ben Aalders, Olga Fischer en Edith Eijsink-Kroets hebben de controle uitgevoerd. Ben Aalders vertelt 
dat alles er netjes en overzichtelijk uitzag. (Applaus) 
Ben Aalders is er nog 1 jaar, Edith Eijsink-Kroets is er nog 2 jaar  en Olga Fischer is aftredend. Thomas 
Bruggert wil deze taak voor drie jaar van Olga overnemen.  

 Taak kascommissie: vlak voor de ALV de begroting en financiën bekijken met Melanie en Kim. 
 

8. Bestuursverkiezing 
Gerd Kloppers, Lindsy van Aken en Jan Liebrand zijn periodiek aftredend. Gerd Kloppers stelt zich her-
verkiesbaar voor de functie voorzitter, Lindsy van Aken stelt zich her-verkiesbaar voor de functie 
secretaris en Jan Liebrand stelt zich her-verkiesbaar voor de functie wedstrijdcoördinator. Gerd geeft 
aan dan hij nog één periode verder wil als voorzitter maar daarna zal aftreden.  
Dieuwertje Spijker heeft aangegeven te stoppen met haar functie als scheidsrechterscoördinator (ze 
gaat naar Labyellov. Gerd zet Dieuwertje in het zonnetje en zij krijgt een bloemetje. Eva Huntink heeft 
zich gemeld voor deze functie.  
Allen worden onder applaus door de aanwezigen her-/gekozen. 

 Geen verkiezingen, geen vacatures!  
 

9. Jubilarissen 25 jaar lid en 40 jaar lid 
Astrid Kolenbrander (afwezig), Luke Niesink (afwezig, afgemeld) Tess Wisselink en Kim Sprenkeler  zijn 
allen 25 jaar lid van Volga. Genoemde mensen zijn bedankt en hebben een attentie ontvangen.  
Theo Berndzen, Frank Sprenkeler (afwezig, afgemeld) en Walter Jansen (afwezig)  zijn 40 jaar lid van 
Volga. Genoemde mensen zijn bedankt en hebben een attentie ontvangen. 

 
10. Rondvraag 

Wim Jansen: blij verrast om te horen dat er tablets worden aangeschaft. Twee vragen hierover: is het 
bereik achterin dusdanig dat hij daar ook functioneert (functioneert alleen aan kantine-zijde)? En 



worden de mensen van te voren ‘opgeleid’? De bereikbaarheid van de wifi wordt aan gewerkt. Wim 
geeft aan dat een eigen router ertussen goed schijnt te functioneren voor de tablets.  
Wim kijkt ervan op dat de kascommissie een periode van drie jaar kent en bestuur van twee jaar.  
Wim bedankt het bestuur voor al het werk dat er verzet wordt (wat iedereen misschien niet ziet).  
Wim geeft aan dat er een aantal spelregel wijzigingen zijn. Paul zet dit document op de website en 
deelt het op Facebook.  
 
Frans Grob: Is er al meer bekend over de samenwerking met Vollverijs? Paul geeft aan dat er een 
aantal gesprekken zijn geweest met een aantal leden (en TC) van Vollverijs. Beide partijen wilden 
graag samenwerken (op het gebied van de heren) maar het is nu nog te lastig om dit te realiseren. 
Vollverijs speelt competitie op de donderdagavond en Volga speelt op de zaterdag. Er waren te weinig 
geïnteresseerden om te ‘wisselen’. Wel is de intentie uitgesproken om het eerste team van beide 
verenigingen samen te laten trainen (één keer per week). Achter de schermen blijven de gesprekken 
wel doorgang vinden.   
 
Kim Sprenkeler: Inge en Kim gaan stoppen met de bloemenactie. Roy gaat wel door. Inge stopt per 
direct. Roy en Kim gaan komend jaar samen met D4 verder. Daarna zal Kim ook stoppen en zal D4 het 
over nemen.  
 
Jan Liebrand: de pasjes moeten door twee teams nog worden ingeleverd.  
 

11. Sluiting 
Gerd Kloppers bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering. 

 
 


