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VERSLAG BIJZONDERE LEDENVERGADERING VOLLEY’68   
21 MAART 2016 OM 19.00 UUR IN HET SPORTCAFÉ VAN 
SPORTHAL DE FAKKEL IN LOSSER. 
 
Aanwezig: 33 leden, (inclusief bestuur) 
Afmeldingen: 6 leden en ouders/verzorgers 

 
 

1. Opening 
 
Henk Filipsen opent de vergadering.  
  

2. Bestuurssamenstelling 
 
José Venterink heeft sinds de ALV van 26 oktober 2015 haar functie als secretaris 
beëindigd. Gelukkig voor de vereniging heeft zij de functie tot nu toe nog wel tijdelijk 
voortgezet. Francis Wigbers heeft aangeboden de functie van secretaris te willen vervullen. 
Dit heeft wel tot gevolg dat Ruud Wigbers stopt met zijn bestuursfunctie als algemeen lid. 
De vergadering gaat onder applaus akkoord met het voorstel van het bestuur om Francis te 
benoemen als secretaris. Van Ruud als bestuurslid zal bij de ALV in oktober op gepaste 
wijze afscheid worden genomen. 
 
Colja Heerink heeft bij de ALV van oktober 2015 aangeven dat hij wil bekijken of hij de 
functie afgevaardigde Jeugd commissie op zich wil nemen en dat is positief uitgepakt. De 
vergadering gaat wederom onder applaus akkoord met het voorstel van het bestuur om Colja 
te benoemen als bestuurslid met de functie van afgevaardigde jeugd commissie. 
 
Arthur Oostrik verzorgt nu nog de ledenadministratie. Deze wordt overgenomen door Erik 
Kamphuis. Ook een luid applaus voor Erik (die helaas niet aanwezig kan zijn). 
 
Voor het resterende seizoen 2015-2016 is de bestuurssamenstelling als volgt: 
Voorzitter: Henk Filipsen 
Secretaris: Francis Wigbers 
Penningmeester interim: Theo Kamphuis 
Ledenadministratie: Erik Kamphuis 
Algemene Zaken: Richard Spit 
Afgevaardigde Technische commissie: vacant 
Afgevaardigde Senioren commissie: Jeroen Melcherts 
Afgevaardigde Recreanten commissie: Miranda van Druten 
Afgevaardigde Jeugd commissie: Colja Heerink 
Afgevaardigde Sponsor commissie: vacant 
 

3. Voortgang beleids- c.q. reddingsplan Volley’68 (terugkoppeling werkgroepen) 
 
Ten opzichte van de informatie die gegeven is bij de ALV in oktober 2015 is er weinig nieuws 
te melden. De werkgroepen zijn nog druk aan het werk. 
 

4. Sluiting 
 
Henk bedankt alle aanwezige leden voor hun komst en betrokkenheid en sluit de 
vergadering. 
 
 
 


