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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING VOLLEY’68 D.D. 21 OKTOBER 2014 OM 20.00 UUR IN DE 
KANTINE VAN SPORTHAL DE FAKKEL IN LOSSER. 
 
Aanwezig: 22 leden (inclusief bestuur) 
 

1. Opening 
 
Bij gebrek aan een voorzitter worden de aanwezigen van harte welkom geheten door Richard Spit.   

 
2. Vaststelling verslag algemene ledenvergadering d.d. 15 oktober 2013 

 
Het verslag wordt, met dank aan de secretaris, 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 2013-2014  
 
De begroting voor het seizoen 2014-2015 is eveneens voor vaststelling uitgereikt aan de aanwezigen. 
 

5. Verslag kascommissie 
 
De kascommissie heeft de bestaande boeken gecontroleerd van het boekjaar 2013-2014 en daarin 
geen onregelmatigheden kunnen constateren. Zij hebben hun goedkeuring gegeven. 
Zij stellen het bestuur voor de interim-penningmeester Theo Kamphuis voor het boekjaar 2014-2015 
te dechargeren. Onder applaus wordt Theo Kamphuis gedechargeerd. 
De voorzitter bedankt de kascommissie voor hun inzet en advies. 
 
Voor het volgende seizoen nemen de volgende personen zitting in de kascommissie: Marlies van de 
Genugten en Francis Wigbers. 
 

6. Bestuurssamenstelling 
 
Volgens het rooster in artikel 3 van het Huishoudelijk reglement zijn dit jaar aftredend de secretaris 
en algemene zaken. De functie afgevaardigde Jeugd commissie wordt overgenomen door Luc Punte. 
Wies Loman neemt afscheid. 
 
De vergadering gaat akkoord met het voorstel van het bestuur. 
  
Voor het seizoen 2013-2014 is de bestuurssamenstelling als volgt: 
Voorzitter: vacant 
Secretaris: José Venterink 
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 
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Afgevaardigde Jeugd commissie: Luc Punte 
Afgevaardigde Sponsor commissie: Ruud wigbers 
 

7. Toekomst Volley’68: bestuurlijk beleidsplan 
 

Mark Dikken geeft een uitleg wat er speelt en dat het van belang is dat Volley’68 gaat veranderen.  
Al een aantal jaar is duidelijk dat Volley’68 in een neerwaartse spiraal is terecht gekomen. 
Het bestuur heeft meerdere malen geschreeuwd om menskracht waarmee 
de organisatie draaiende gehouden kan worden. Steeds vaker werden er veel te laat 
besluiten genomen en/of acties ondernomen. De groep vrijwilligers die zich voor volley’68 
wil inspannen wordt steeds kleiner. 
Medio 2014 kwam er vanuit de gemeente een kans om Volley’68 weer op de rit te 
krijgen. 
In een uitgebracht advies door Deltry Accountancy is dit bevestigd.   
Door de vereniging moeten keuzes worden gemaakt. Dit traject zal worden opgestart 
Het is de bedoeling, dat in overleg met de gemeente, sportservice Overijssel en het bestuur van 
Volley’68 een werkgroep wordt  samengesteld die onder leiding van een externe specialist 
vanuit SportService Overijssel gaat nadenken over een nieuw beleidsplan. Dit 
nieuwe beleid-/ontwikkelplan zal de basis leggen voor een gedragen organisatie die binnen 
de gemeente Losser haar bestaansrecht opeist. Wij willen allemaal dat  Volley’68 weer een vitale 
volleybalvereniging wordt! 
Het beleid-/ontwikkelplan geeft richting aan keuzes die gemaakt moeten worden en 
aan uitvoeringsplannen die noodzakelijk zijn om van Volley’68 weer een vitale en 
bruisende volleybalvereniging te maken. 
Mark zal dit verder coordineren en oppakken. 
Het bestuur is met deze ontwikkeling zeer blij en bedankt Mark voor zijn inzet.  
 

8. Commissiesamenstelling 2014/2015 
 
Wedstrijdsecretariaat:  Richelle Strampel  
Scheidsrechterscoordinator:  Angelique Kok 
 
Jeugd commissie 
Voorzitter:   vacant 
Afgevaardigde  
bestuur:   Luc Punte (was Wies Loman) 
Secretariaat/penningmeester: vacant 
Activiteiten:   vacant    
Algemene zaken/ 
Vervoer:   Shari Kuipers 
Contactpersoon 
A/B/C-jeugd:   Shari Kuipers  (was Arjan Kamphuis) 
Contactpersoon Mini’s:  Rutger Snippert 
 
Senioren commissie 
Voorzitter:   vacant 
Secretariaat:   vacant 
Activiteiten:   vacant 
Algemene zaken  vacant 
Contactpersoon Heren/ 
afgevaardigde bestuur:  Jeroen Melcherts  
Contactpersoon Dames: Ellen Keur 
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Recreanten commissie 
Voorzitter/ 
Afgevaardigde 
Bestuur:   Miranda van Druten 
Contactpersoon 
Vasata:    Hans Kers 
Contactpersoon 
Nevobo/DSR:   Leny Melcherts 
Woordvoerders 
Damesgroep:   Corry Knol 
    José Venterink 
Woordvoerders 
Herengroepen:   Ruud Wigbers 
    Hans Kers 
 
Redactie commissie en PR 
 
Bijhouden Website  vacant 
PR:    vacant 
Technische ondersteuning 
Website:   Jacco Brandt 
 
Sponsor commissie 
Lid:    Ruud Wigbers 
Lid:    vacant  
Lid:    vacant 
 
Kamp commissie 
Leden: 
- Patrick Hillen 
- Lianne Snippert 
- Celeste Oddo 
- Rick Stehr 
- Bart Tubbing 
 

1. Huldiging jubilarissen 
 
De volgende zijn het afgelopen seizoen 12  ½ , 25 of 40 jaar lid geweest van Volley’68. 
 
12 ½ jaar lid: 
Tom Oude Nijhuis 
Patrick Hillen 
Gerben Vaanholt 
Lian Reuvers 
Rene ter Meer 
 
25 jaar lid: 
Niemand 
 
40 jaar lid: 
Niemand 
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2. Rondvraag 

 
Henk Cordes is in de zaal aangesproken door een meisje dat zij moest fluiten, maar dat nog nooit 
heeft gedaan  en ook geen begeleiding heeft gehad. Hoe kan dat?   
Bestuur is eveneens van mening, dat het belangrijk is dat degenen die voor de eerste keer fluiten 
begeleid worden. Een aandachtspunt voor het bestuur.   
 
Het bestuur heeft teams aangewezen voor de zaal- en kantinedienst en er worden uit de teams 
personen aangewezen om te fluiten.  Er zijn hierover mails verzonden door Richelle Strampel 
(wedstrijdleiding), Angelique Kok (scheidsrechters) en Miranda(kantinedienst). Het is naar een 
persoon uit het team gemaild.  
Tom Oude Nijhuis wil graag van Dames 2 het overzicht wanneer dit team zaal- en kantinedienst 
heeft.  
 
Annie Nijlant geeft aan dat met de komst van het nieuwe appartementencomplex een aantal 
fietsrekken zijn verdwenen. Dit geeft een onveilige situatie. Zij ziet graag dat de fietsrekken weer 
terug worden geplaatst. 
Het bestuur zal dit doorgeven aan de gemeente. 
 
Francis Wigbers vraagt  om een betere communicatie met de jeugdteams en met name MB2. Zij 
wisten tot en met de zomervakantie nog van niets omtrent team- en zaalindeling. MB2 heeft vanaf 
mei geen training meer gehad. 
Bestuur probeert om de team- en zaalindeling in mei rond te krijgen. Dit jaar is dat door allerlei 
oorzaken niet gehaald. Dit heeft te maken met wisseling en afmelding van spelers en dat er niet 
genoeg trainers beschikbaar zijn.  Dit had niet mogen gebeuren. Het bestuur biedt hiervoor haar 
excuses aan. 
Tom Oude Nijhuis geeft aan dat als het niet lukt met de teamindeling in mei er in ieder geval de 
mogelijkheid moet worden geboden om te kunnen trainen.  
 
Patrick Hillen in de kampcommissie is de gemiddelde leeftijd gedaald naar 19 jaar. Er moet eigenlijk 
wel ouder en ervaren personen bijkomen.   
 
Francis Wigbers trainen in de kleine zaal van de sporthal is niet optimaal. Is het mogelijk om te 
rouleren? 
Het bestuur heeft een team er bewust naar  toegezet omdat er geen andere mogelijkheid was. Wij 
houden dit in de gaten. Als het mogelijk is zal volgend seizoen hiermee rekening worden gehouden.  
 
Miny Hobbelink geeft aan dat bij de recreanten dames op de maandag 2 nieuwe dames  zijn 
gekomen.   
  

3. Sluiting 
 
Het bestuur bedankt alle aanwezige leden voor hun komst en betrokkenheid en sluit de vergadering. 
 
 
 
 
 


