
NOTULEN LEDENVERGADERING D.D. 15-10-2020 SEIZOEN 2019-2020 

VOLLEYBALVERENIGING RIVO RIETMOLEN 

 

Volgens de presentielijst waren er 22 leden aanwezig. 

 

1) OPENING 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom, i.v.m. corona wordt deze 

ledenvergadering middels beeldvergadering (Teams) gehouden. 

 

2) NOTULEN LEDENVERGADERING 7 NOVEMBER 2019  

De notulen van de ledenvergadering over het seizoen 2018-2019, gehouden op 7 november 

2019, zijn rondgestuurd naar de leden en tevens in te zien via onze website. 

 

Myrna bevestigd dat ze inderdaad is gestopt bij de jeugdcommissie, maar dat ze de functie van 

de zomerfeesten nog wel blijft uitvoeren. 

 

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

goedgekeurd.  

 

3) MEDEDELINGEN 

➢ Het seizoen 2019-2020 laat zich omschrijven als een bijzonder seizoen door de corona 

pandemie. Deze situatie heeft alle leden, vrijwilligers en andere betrokkenen geraakt in 

die zin dat het volleybal spelen onmogelijk is geworden doordat de competitie afgebroken 

is. Daarnaast is er veel extra energie en tijd gestoken in de voorbereiding op het nieuwe 

seizoen met de nodige uitdagingen op het gebied van de corona(voorschriften). 

➢ Ondanks het vroegtijdig stoppen van de competitie heeft het bestuur gemeend de 

contributie tot einde seizoen door te moeten laten lopen aangezien de meeste kosten voor 

Rivo ook door hebben gelopen. 

➢ Wij willen iedereen bedanken voor hun geduld dat op de proef gesteld is voordat er weer 

gespeeld kon worden, het houden aan de gestelde voorschriften, de extra inzet waar dat 

nodig was/is en de doorlopende contributie waar niemand een punt van heeft gemaakt. 

 

➢ Momenteel is de Nevobo aan het onderzoeken of teams tot aan de eerste klasse middels 

een vrije inschrijving kunnen deelnemen aan de competitie. Dit betekent zoveel dat een 

vereniging zijn eigen teams qua sterkte inschat en daarmee aan kan geven in welke 

klasse zij deelneemt. Hier zitten voordelen en nadelen aan en het is zoals gezegd nog niet 

zeker of dit doorgaat. 

Rivo is tegen een vrije inschrijving omdat dit het competitie element grotendeels 

weghaalt. Geen promotie/degradatie meer. Waar speel je dan nog voor?  

 



➢ Inmiddels zijn beide nieuwe scoreborden geïnstalleerd en werken naar behoren. Zie 

ook het jaarverslag voor een kort stukje over de scoreborden. Hierbij willen wij de 

Nieuwjaarsvolleybal commissie bedanken voor de (nog te ontvangen) bijdrage. 

 

4) KASCONTROLE 2019–2020 

De kascontrole over het seizoen 2019-2020 was gepland voor 14 oktober 2020 maar heeft door 

omstandigheden niet plaats kunnen vinden.  

Woensdag 28 oktober 2020 heeft de kascontrole alsnog plaatsgevonden bij de penningmeester 

thuis. De controle is dit jaar uitgevoerd door Tobias Borgelink en Michel ter Haar. De stukken 

zijn goedgekeurd en door hen ondertekend. 

 

5) BENOEMING LEDEN KASCOMMISSIE 2020–2021  

Tobias Borgelink is als langstzittend lid aftredend. Michel ter Haar blijft aan als lid van de 

kascommissie. Het vorig jaar benoemde reservelid Ellen ter Braak treedt voor komend seizoen 

toe tot de kascommissie. We zijn nog op zoek naar een reservelid, Ester ten Elsen bied zich aan 

als reservelid.  

 

6) FINANCIEEL VERSLAG 2019-2020 

De resultatenrekening 2019-2020 is door de penningmeester voorbereid en wordt door de 

voorzitter toegelicht via een aantal afbeeldingen. 

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

 

7) BEGROTING 2020-2021 

De begroting voor 2020-2021 is door de penningmeester voorbereid en wordt door de voorzitter 

toegelicht via een aantal afbeeldingen. 

Contributie wordt verhoogd i.v.m. algemeen toenemende kosten. 

 

Marije: Geld wat beschikbaar is gesteld door de overheid, wat is daarmee gebeurt?  

We hebben meerdere subsidies aangevraagd en gekregen. Alleen bij 1 van deze subsidies is het 

nog niet 100% zeker dat we die mogen houden. We zijn bezig om bewijslast te verzamelen om te 

kunnen aanleveren hiervoor. Daarom is die subsidie voor nu buiten de begroting gehouden. 

 

Ester: Is het een idee om dit seizoen de vergoedingen voor de trainers deels of helemaal te laten 

vervallen om de vereniging daarmee te helpen? In de corona stop hoeven zij ook geen training te 

geven bijvoorbeeld.  

Wordt meegenomen in het bestuur. 

 

Marije: Er waren incasso’s bij verkeerde mensen afgehaald, is daar nog wat mee gedaan?  

Is opgepakt en als het goed is ook opgelost. 

 



8)  VACATURELIJST 

Voor komend seizoen (2021-2022) zijn we nog op zoek naar: 

 

• Trainers en coaches voor diverse jeugdteams 

 

• Trainers en coaches voor diverse seniorenteams 

 

• Trainer/trainster voor dames recreanten 

 

• Scheidsrechters  

 

• Sponsorcommissie 

 

• Verenigingsexpert 

 

• Bardiensten DAR 

 

• Nieuwjaarstoernooi organisatie 

 

Bij interesse/ vragen betreffende 1 van deze vacatures graag melden bij het bestuur. 

  

9) VRIJWILLIGERS 

Ook dit jaar zijn er vrijwilligers gestopt met het uitvoeren van zijn/haar taak: 

 

Ilse Lammersen: gestopt met haar functie binnen het bestuur (secretariaat). 

Monique Schepers: gestopt met haar functie binnen het bestuur (jeugdzaken) en het 

jeugdbestuur. 

Kristel Oude Booijink: gestopt met wedstrijdsecretariaat. 

Wendy Assink: gestopt met haar functie binnen de technische commissie. 

Ester Ten Elsen: gestopt met haar functie binnen de technische commissie en als 

scheidsrechter. 

Alieke Beld: gestopt als scheidsrechter. 

Sanne Scharenborg: gestopt als scheidsrechter. 

Marije Tenhagen: gestopt met haar functie binnen de activiteitencommissie. 

Marly Hogenkamp: gestopt als trainer en met haar functie binnen de activiteitencommissie. 

Marleen Schavemaker: gestopt als trainer. 

Remko Oonk: gestopt als trainer. 

Hans Nijhof: gestopt als trainer. 

Zoë Bauhuis: gestopt als jeugdtrainer. 

Marleen Hartgerink: gestopt als jeugdtrainer. 

Kim Ottink: gestopt als jeugdtrainer. 

Kim Tenhagen: gestopt als jeugdtrainer. 

Anouk ter Braack: gestopt als jeugdtrainer. 

Hetty Tenhagen: gestopt als coach. 

Josien te Stroete: gestopt met haar functie binnen de nieuwjaarstoernooi organisatie. 

Arjan Vlierhaar: gestopt met zijn functie binnen de sponsorcommissie. 

 

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

 



Gelukkig zijn er ook weer veel nieuwe vrijwilligers die we graag bij voorbaat bedanken voor hun 

bijdrage aan de vereniging. 

 

10)   JUBILEA 

Ook dit jaar hebben we een jubilaris in onze vereniging, namelijk: 

 

André Schroer is 25 jaar lid.  

 

Namens het bestuur en alle leden feliciteren wij André met zijn jubileum. 

 

11)   WEBSITE 

De website is sinds het voorjaar weer in de lucht en werkt naar behoren. Het wordt inmiddels 

goed onderhouden door Remko Oonk. Er staat allerlei interessante informatie op. Ook onze 

corona protocollen zijn er te vinden. En deze notulen komen daar op te staan. 

 

12)   RONDVRAAG 

Er zijn geen vragen. 

 

13)   SLUITING: 

De voorzitter beëindigd om 20.35uur de vergadering. 

 

 


