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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING VOLLEY’68 D.D. 26 OKTOBER 2015 OM 
20.00 UUR IN DE KANTINE VAN SPORTHAL DE FAKKEL IN LOSSER. 
 
Aanwezig:     leden (inclusief bestuur) 
 

1. Opening 
 
Jeroen Melcherts opent - bij gebrek aan een voorzitter- de vergadering.  
  

2. Vaststelling verslag algemene ledenvergadering d.d. 21 oktober 2014 
 
Uit de vergadering komt de vraag of er actie is ondernomen m.b.t. de fietsenstalling  naast 
de sporthal. 
Bestuur:  Dit is bij de beheerders aangegeven. Ruud Wigbers zal dit nogmaals bij de 
gemeente aankaarten. 
 
Het verslag wordt, met dank aan de secretaris, verder onveranderd vastgesteld. 
 

3. Binnengekomen stukken/mededelingen 
 
Er zijn geen binnengekomen stukken of mededelingen ontvangen. 
   

4. Financieel verslag, begroting, contributie 
 
De interim-penningmeester geeft een uitleg over de tijdens de vergadering uitgereikte 
financiele verantwoording van het boekjaar 2014-2015  
 
De begroting voor het seizoen 2015-2016 is eveneens voor vaststelling uitgereikt aan de 
aanwezigen. 
 
Jan Keppels vraagt waarom de begroting met een verlies wordt afgesloten.  
Bestuur: In de begroting wordt uitgegaan van een contributieverhoging van 6%. Het bestuur 
lijkt het niet wenselijk om hoger te gaan zitten. 
De werkgroep heeft dit punt uitgewerkt met een contributieverhoging van 16%. Zij zal dit 
straks presenteren. Volgend seizoen zal dit aan de orde komen.  
 
Michelle Perik vraagt of er nog andere mogelijkheden zijn om subsidie te krijgen van het Rijk 
en/of gemeente. 
Bestuur: Dit is niet bekend, maar het bestuur wil dit ook graag weten. Michelle zal hiernaar 
informeren en doorgeven aan het bestuur. 
 
Ellen Grundel waarom de sponsoring op 0 staat. 
Het bestuur komt er niet aan toe om actief sponsoren te werven. 
 
De vergadering gaat akkoord met de jaarrekening 2014-2015 en begroting 2015-2016. 
 

5. Verslag kascommissie 
 
De kascommissie (Francis Wigbers en Marlies v.d. Genugten) heeft de bestaande boeken 
gecontroleerd van het boekjaar 2014-2015 en daarin geen onregelmatigheden kunnen 
constateren. Zij hebben hun goedkeuring gegeven. 
De commissie adviseert de Algemene ledenvergadering van Volley’68 de jaarstukken goed 
te keuren en het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financieel beleid van het 
seizoen 2014-2015. Onder applaus gaat de vergadering hiermee akkoord. 
De voorzitter bedankt de kascommissie voor hun inzet en advies. 
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Voor het volgende seizoen nemen de volgende personen zitting in de kascommissie: Marlies 
van der Genugten, Wies Loman en Annie Niijlant. 
 

6. Bestuurssamenstelling 
 
Volgens het rooster in artikel 3 van het Huishoudelijk reglement zijn dit jaar aftredend de 
voorzitter en de penningmeester aftredend. Henk Flipsen heeft aangeboden de functie van 
voorzitter te willen vervullen. Het bestuur is hier heel blij mee en stelt voor Henk te 
benoemen als voorzitter. 
De vergadering gaat onder applaus akkoord met het voorstel van het bestuur om Henk te 
benoemen als voorzitter. 
 
Theo Kamphuis is bereid te blijven als interim-penningmeester. De ledenadministratie die 
onderdeel van deze functie uitmaakt zal Arthur Oostrik dit seizoen nog verzorgen. 
 
José Venterink stopt met het secretariaat. Hiervoor is nog geen vervanging. 
Henk geeft aan dat het secretariaat moet worden opgevuld. Dat is een must voor de 
vereniging. Als er niemand hiervoor komt is dat een groot probleem. Dat kan gewoon niet, 
want een vereniging kan niet zonder een secretaris. Henk roept de vergadering om de 
functie in te vullen. 
Dit punt wordt aangehouden voor na de pauze. 
   
De afgevaardigde van de jeugdcommissie, seniorencommissie, recreantencommissie en 
sponsorcommissie dienen te worden benoemd voor 2 jaar. 
De afgevaardigde voor de jeugdcommissie Luc Punte stopt met de functie. Deze functie is 
vacant. Colja Heerink wil hierover nadenken. De voorzitter komt hier na de pauze op terug. 
De afgevaardigde van de sponsorcommissie Ruud Wigbers stopt met deze functie. Ruud 
geeft aan dat het zoeken naar sponsoren moeilijk is en dat hij daar ook wegens tijdgebrek 
(overdag) niet meer aan toe komt. Er is veel meer uit te halen. Hij blijft wel als algemeen 
bestuurslid. 
 
Michelle Perik heeft in het verleden een sponsor gevonden voor een team voor shirts, maar 
dat werd dan werd door het bestuur afgehouden, omdat dit niet past binnen het beleid.  
Het bestuur wil graag dat de hele vereniging profiteert van een sponsor en niet een team op 
zich. 
   
Zowel Jeroen Melcherts afgevaardigde seniorencommissie als Miranda van Druten 
afgevaardigde recreantencommissie blijven deze functie vervullen.  
Jeroen geeft wel aan dat hij niet meer speelt en traint en daarom de binding met de teams 
ontbreekt.  
 
Voor het seizoen 2015-2016 is de bestuurssamenstelling als volgt: 
Voorzitter: Henk Flipsen 
Secretaris: vacant 
Penningmeester interim: Theo Kamphuis 
Ledenadministratie: Arthur Oostrik 
Algemene Zaken: Richard Spit 
Afgevaardigde T echnische commissie: vacant 
Afgevaardigde Senioren commissie: Jeroen Melcherts 
Afgevaardigde Recreanten commissie: Miranda van Druten 
Afgevaardigde Jeugd commissie: vacant 
Afgevaardigde Sponsor commissie: vacant 
Algemeen lid: Ruud Wigbers 
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7. Voortgang beleids- c.q. reddingsplan Volley’68 (terugkoppeling werkgroepen) 
 

Organisatieplan (Tom Oude Nijhuis, Ellen Grundel, Shari Kuipers, Rudi Oldenhof en Mark 
Dikken) 
Het uitgangspunt van de werkgroep is, dat ieder lid een steentje bij moet dragen.  
Een optie is het puntensysteem. Dat blijkt in de praktijk wel te werken. 
Het doel is dat binnen de vereniging een lid gedurende het seizoen 10 punten moet halen. 
Dat kan per team geregeld worden. 
De werkgroep stelt deze lijn te volgen en verder uit te werken.  
De werkgroep zit wel met de vraag of een puntensysteem ook voor de recreanten moet 
gelden en welke sancties er moeten komen bij het niet behalen van de punten. 
 
Communicatiebeleidsplan (Luc Punte, Rick Bolscher, Ellen Keur, Joris Kamphuis, Eric 
Dijkstra, Hans Kers, Jeroen de Wals) 
Er is een comunicatiematrix opgesteld. 
De website is vernieuwd en alle nieuwe informatie staat vermeld. 
Een communicatiecheck heeft de werkgroep gedaan. We doen het op zich redelijk, maar er 
zijn verbeterpunten.  
De werkgroep heeft 8 aanbevelingen opgesteld. Als deze punten worden gerealiseerd 
verbetert volgens de werkgroep de communicatie binnen de vereniging. 
De werkgroep lukt het niet om alleen een jaarkalender op te stellen. De andere werkgroep en 
het bestuur moeten dit ook doen. 
 
Financiele huishouding (Liesbeth Meijling, Jan Keppels, Richard Spit en Maarten Kok) 
De werkgroep heeft naar verschillende aspecten gekeken: 

- Inzicht in kosten/baten en verdeling daarvan 
- Vergelijking kosten met andere zaalsporten in Losser 
- Vergelijking contributie bij andere volleybalverenigingen 

 
Voorstel vervolgstappen: 

- Uitwerken contributiemodel o.b.v. training/competitie met evenwichtige verdeling 
- Verder uitwerken alternatieve abonnementsvormen 
- Richtlijnen voor bepalen en bijdrage spelerskaart in de komende jaren  

Er komt door de werkgroep nog een vervolg voorstel. 
 
Truus Röring geeft aan dat er voor studenten al een contributieregeling is. 
 
Feestcommissie (Niels Dikken, Bart Tubbing, Colja Heering, Lieke Bouwhuis, Michelle Perik, 
Patrick Hillen en Roel Fiselier)   
De centrale vraag is “Waar hebben de leden behoefte aan?” Het komende jaar willen zij 
proberen daar achter komen.  
Op een aantal vrijdagen wordt hieraan invulling geven.  
Komende vrijdag is er een Halloweenparty. 
 
Ledenwerving ( Coja Heerink, Niels Dikken, Ezgi Arhan, Lieke Bouwhuis, Cees Laan, Sharon 
Harryvan en Rutger Snippert) 
De werkgroep heeft al verschillende acties uitgevoerd. Het komende seizoen zullen zij dat 
blijven doen. 
Op 4 september was er een beachvolleybaltoernooi met een grote deelname. 
Er werd meegedaan bij een actie bij de Jumbo. MB1 hielp op een zaterdag mee in de winkel. 
Aan een to-do-lijstje wordt gewerkt. De mini van de week wordt weer ingevoerd.  
Een optie is om een gymles op de basisschool over te nemen. 
Er komt een ideeënbox op de site. 
Gedacht wordt om het stratenvolleybaltoernooi nieuw leven in te blazen. 
Er zullen flyers worden verspreid. 
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Er zal een smashbalcompetitie voor jongens worden gehouden. 
Er zijn in het verleden veel volleyballers vertrokken naar Oldenzaal om te spelen in een 
vrijetijdscompetitie. Mogelijkheden worden bekeken of Volley’68 kan meedoen met deze 
competitie. 
 
Sociale kaart (Francis Wigbers, Miranda van Druten, Miriam Bruins, Marcel Ijland)  
Er is een brief opgesteld met een enqueteformulier om in te vullen. Deze zullen binnenkort 
aan het bestuur worden voorgelegd.  
   
Henk bedankt de leden van de werkgroepen voor hun inzet. 
 

6. Vervolg opvulling bestuursfuncties secretariaat en afgevaardigde 
Jeugdcommissie 

 
Henk doet een oproep om de functie van secretaris op te vullen. Mocht dit niet haalbaar zijn 
dan heeft dat consequenties voor het bestuur. Tijdens de vergadering biedt niemand zich 
aan om deze functie te vervullen.  
Het bestuur komt op dit punt terug. Functieinhoud en aantal uren zullen worden aangegeven. 
Volgende maand (november) zal het bestuur een nieuwe ledenvergadering inplannen en dit 
punt aan de orde stellen. 
Colja oppert om de ouders van de kinderen ook te benaderen.  
 
Luc geeft aan dat Colja wil bekijken of hij zijn functie afgevaardigde Jeugd commissie 
overneemt. De volgende bestuursvergadering zal Colja aanschuiven. 
 

7. Commissie samenstelling 2015-2016 
 
Dit punt zal eveneens worden behandeld in de extra ledenvergadering in november 2016. 
 

8. Huldiging jubilarissen 
 
De volgende waren het afgelopen seizoen 12½, 25 of 40 jaar lid van Volley’68. 
 
12 ½ jaar lid: Colja Heerink, Danielle Keur, Hans Pleijhuis, Toon Poell, Lianne Snippert en 
Francis Wigbers-in het Veld. 
 
25 jaar lid: Ans Ijland-Rodel, Maarten Kok, Gerrit Roelofs en Richard Spit 
 
40 jaar lid: Martin van Reijswoud 
 

9. Rondvraag 
 
Truus Röring mist de grote clubactie. Zij vraagt waarom daar niet aan mee gedaan wordt. 
Bestuur: Gebrek aan tijd. Iemand zou dat moeten oppakken. Wordt meegenomen. 
 
Arthur Oostrik geeft aan dat hij de ledenadministratie dit seizoen voor het laatst zal 
verzorgen. 
 

10. Sluiting 
 
Henk bedankt alle aanwezige leden voor hun komst en betrokkenheid en sluit de 
vergadering om 22.55 uur. 


