
NOTULEN JAARVERGADERING D.D. 07-11-2019 SEIZOEN 2018-2098 

VOLLEYBALVERENIGING RIVO RIETMOLEN 

 

Volgens de presentielijst waren er 24 leden aanwezig. 

 

1) OPENING 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Intentie was om de 

jaarvergadering te integreren in het openingsfeest, echter is vanwege te weinig animo het 

openingsfeest geannuleerd en is er een aparte jaarvergadering gepland.   

Koffie en 1 consumptie zijn voor rekening van Rivo. 

 

2) NOTULEN LEDENVERGADERING 06 SEPTEMBER 2018  

De notulen van de jaarlijkse ledenvergadering over het seizoen 2017-2018 gehouden op 06 

september 2018, liggen ter inzage op de tafels. 

Er zijn geen vragen en/of opmerkingen omtrent de notulen en de notulen worden hierbij 

goedgekeurd.  

 

3) MEDEDELINGEN: 

➢ M.b.t. de poule indeling geeft Nevobo aan dat dit punt nog steeds hoog op de agenda 

staat; Twijfel tussen indelen op regio/mooie volle poules en voorkeur speeldag teams. Bij 

de NeVoBO komen veel klachten binnen m.b.t. de poule-indeling en trekken ook steeds 

meer teams zich last minute terug uit de competitie. De NeVoBO is hier druk mee bezig  

➢ De telborden zijn i.v.m. het niet functioneren en beschadiging weggehaald en een 

nieuw systeem is op een haar na gereed om geïnstalleerd te worden. 

Hier is door een aantal vrijwilligers hard aan gewerkt waardoor de investering nu 

minder dan de helft is van nieuwe telborden. Tevens is het technisch gezien , maar 

ook voor het oog een mooiere oplossing. 

➢ De website is om aantal redenen al te lang uit de lucht, deze zal nu op korte termijn 

weer live gaan en we proberen hierbij ook het beachvolleybal aan te laten sluiten. 

➢ Met betrekking tot de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kunnen we 

melden dat er een concept ligt, welke voor bestaande leden passief op de website zal 

worden aangeboden en bij nieuwe leden bij aanmelding actief aangeboden zal 

worden. Met het feit dat de website weer in de lucht is en AVG ingedekt zullen we 

ook gaan kijken hoe we met het maken en plaatsen van teamfoto’s op de website om 

kunnen gaan. 

➢ Betaalsysteem DAR ,  het betalen met de betaalpasjes gaat niet altijd goed omdat er 

niet altijd iemand van het betreffende overleg een pasje bij zich heeft. Vanaf heden 

zal dan contact afgerekend moeten worden en het bedrag bij Rivo declareren. 

➢ De contributie wordt verhoogd i.v.m. algemeen toenemende kosten. 



➢ De opkomst van vrijwilligers bij de Zomerfeesten was over algemeen goed.  Wel 

aantal meldingen vooraf dat men niet in staat was de taak uit te voeren. We wijzen er 

nogmaals op dat vervanging een taak is van degene zelf! 

➢ Afgelopen seizoen heeft er voor zo’n 15 leden een AED training plaatsgevonden, een 

mooi initiatief dat navolging kan krijgen indien er meer belangstelling voor is. 

➢ Verzoek ledenadministratie wijziging in persoonsgegevens zelf  persoonlijk doorgeven 

aan Maaike Vrielink. 

➢ Er is de intentie geweest om een extra materiaal kast te plaatsen. We hebben 

besloten om dit nog niet uit te voeren en meer nadruk te leggen op het netjes houden 

van de ruimte waar de zaken nu opgeslagen liggen, de scheidsrechter ruimte.  

Enkele leden geven aan dat het scheidsrechtershok een zooi is en blijkbaar niet meer 

schoon wordt gemaakt. Er staan ook veel spullen in die niet meer worden gebruikt. 

Wim en Ronald gaan het scheidsrechtershok opruimen. Bij deze nogmaals het 

verzoek om deze ruimte netjes achter te laten. 

➢ Er is voor het digitaal invoeren van de wedstrijdresultaten een notebook aangeschaft 

die als het goed is beter functioneert dan de huidige tablets, tevens is deze notebook 

beveiligd en kan niet van de plek meegenomen worden.  

➢ Voor wat betreft de werkzaamheden van de zaalwacht hebben we het idee om het 

team dat zelf moet spelen het net op te laten zetten omdat zij vaak toch al tijdig 

aanwezig zijn. Indien de zaalwacht dan een kwartier voor de wedstrijd aanwezig is, is 

dat ruim voldoende. Reden voor deze wijziging is dat we van aantal kanten 

argumenten kregen dat de zaalwacht tussen het opzetten en start wedstrijd eigenlijk 

geen functie heeft… 

Leonie en Esther geven aan dat het net opzetten dan bij de scheidsrechters 

neergelegd wordt aangezien het team dat speelt ook pas 30 minuten voor aanvang 

van de wedstrijd in de zaal komt. Er is veel weerstand m.b.t. dit punt dus blijft de 

afspraak dat de zaalwacht verantwoordelijk is voor het opzetten van het net.  

                                                                                               

 

4) KASCONTROLE 2018 – 2019:  

De kascontrole over het seizoen 2018-2019 heeft nog niet plaatsgevonden, deze staat gepland 

voor 10 december as. 

 

5) BENOEMING LEDEN KASCOMMISSIE 2019 – 2020.  

Maaike Vrielink is als langstzittend lid aftredend. Tobias Borgelink blijft aan als lid van de 

kascommissie. Het vorig jaar benoemde reserve lid Michel ter Haar treedt voor komend seizoen 

toe tot de kascommissie. We zijn nog op zoek naar een reservelid, Ellen ter braak bied zich aan 

als reservelid.  

 

 



6) FINANCIEEL VERSLAG: 

De resultatenrekening 2018-2019 wordt rond gedeeld aan alle aanwezigen.  

Voorzitter geeft toelichting op het financieel verslag.  

Er zijn geen op- / of aanmerkingen omtrent het financieel verslag. 

 

7) BEGROTING 2019-2020: 

De contributie blijft voor de jeugd gelijk en voor de senioren gaat deze omhoog, dit i.v.m. 

toename algemene kosten/teruglopende inkomsten 

 

8)  VACATURELIJST: 

Voor komend seizoen zijn we nog op zoek naar: 

• Beheer website/ PR (website en Facebook pagina) 

• Lid jeugdcommissie 

• Coaches senioren teams 

• Combi coach dames 2 samen met Ilse Tenhagen.   

• Scheidsrechters 

• Bardienstmedewerkers 

• Lid sponsorcommissie, vanaf seizoen 2020-2021 

• Lid Bestuur (Secretariaat) vanaf seizoen 2020-2021 

 

Aan het eind van de vergadering biedt Remko Oonk om het beheer van de website op zich te 

nemen zodra deze in de lucht is. 

  

9) VRIJWILLIGERS / JUBILEA 

Ook dit jaar zijn er enkele vrijwilligers die stoppen: 

• Merlin Eijsink is gestopt als trainer/ coach van meisjes A en als lid van de 

jeugdcommissie 

• Gerard Vos is gestopt als trainer/coach van zowel meisjes B als van niveau 4 en 5. 

• Meike Hogenkamp stopt als trainer niveau 4 

• Leonie Vollenbroek is gestopt als trainer/coach meisjes C. Leonie blijft nog wel 

scheidsrechter. 

• Jonne van Rijn is gestopt met haar functie binnen de AC. 

• Myrna Lansink is gestopt als lid van de jeugdcommissie. Ze is nog wel namens Rivo 

bestuurslid van de organisatie van de zomerfeesten??? 

• Marije Tenhagen is gestopt als trainer/coach meisjes A. Maar Marije is nog wel 

scheidsrechter en lid van de AC. 

• Marly Hogenkamp is gestopt als coach van meisjes C. Maar zij is nog wel bij de AC. 

• Timo Scheffer gestopt als trainer van dames 3 

• Adrie Holkers is gestopt als trainer van dames 4.  



• Roelant Breedveld gestopt als trainer heren recreanten. 

Het bestuur bedankt deze vrijwilligers voor zijn/haar inzet voor de vereniging. 

 

JUBILEA 

Ook dit jaar hebben we een jubilaris in onze verenging namelijk: 

Marcel Tenhagen is 25 jaar lid. Namens het bestuur en alle leden feliciteren wij Marcel met zijn 

jubileum.  

 

10) RONDVRAAG: 

▪ Maaike Vrielink: moet elk team nog steeds 2 scheidsrechters aanleveren?  Ja deze 

afspraak geldt nog steeds. 

▪ Ilse Tenhagen: de douches zijn regelmatig ijskoud en de zaal is ook te koud. Ronald geeft 

aan dat het probleem met de douches deze week wordt opgelost. Leo Essink wordt op de 

hoogte gebracht dat de zaal te koud is.  

 

11) SLUITING: 

De voorzitter beëindigd om 20.30 uur de vergadering. Aangezien de vergadering maar 30 

minuten heeft geduurd willen graag de vergadering combineren met een activiteit zoals een  

eind- of beginfeest. Marly geeft namens A-C aan dat het plan is om het openingsfeest wat 

later in het seizoen te plannen b.v. in Oktober aangezien er nu weinig animo was voor het 

openingsfeest.  

 

 

 


