
NOTULEN LEDENVERGADERING D.D. 18-11-2021 SEIZOEN 2020-2021 

VOLLEYBALVERENIGING RIVO RIETMOLEN 

 

Volgens de presentielijst waren er 15 leden aanwezig. 

 

1) OPENING 

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

ledenvergadering online via Teams gehouden. 

We hebben met z’n allen sportief gezien een vervelend jaar achter de rug. Hopelijk kan het huidige 

seizoen wel afgemaakt worden. 

 

2) NOTULEN LEDENVERGADERING 15 OKTOBER 2020  

De notulen van de ledenvergadering over het seizoen 2019-2020, gehouden op 15 oktober 2020, 

zijn in te zien via onze website. 

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

goedgekeurd.  

 

3) MEDEDELINGEN 

➢ Het seizoen 2020-2021 heeft het niet gehaald tot het eind van het seizoen als gevolg van 

de maatregelen om de corona pandemie te bestrijden. Wederom erg jammer maar het 

was helaas niet te voorkomen. 

➢ Dit seizoen heeft het bestuur door het wederom vroegtijdig stoppen van de competitie 

gemeend de 3de inning van de contributie van het seizoen niet te incasseren. Dit is mede 

mogelijk geweest doordat we via diverse kanalen subsidies aangeboord hebben. 

➢ Wij willen iedereen bedanken voor de doorbetaalde contributie voor dat deel waar RIVO 

geen sportaanbod heeft kunnen doen. 

➢ Mocht je als team of commissie iets (leuks) hebben wat op Facebook vermeld kan 

worden, kun je dat doorgeven aan één van de beheerders van de Facebookpagina van 

Rivo. Dat zijn vooralsnog Chantal ten Dam en Niek Eppink. Mocht er iemand zijn die het 

Facebook beheer op zich wil nemen dan horen we het graag. 

➢ Als vereniging hebben wij de cursus “Train de trainer” aangeboden. Deze heeft 

september jl. plaatsgevonden. Dit was erg leerzaam. Mocht er een aanvullende cursus 

wenselijk zijn om jezelf verder te ontwikkelen als trainer dan horen wij dat graag. Die 

mogelijkheden zijn er zeker. 

➢ Datzelfde geldt voor de cursus “Opleiden van scheidsrechters”. Dat kunnen we ook 

aanbieden. Dus mocht je interesse hebben, dan horen wij dat ook graag. Bij voldoende 

aanmeldingen gaan wij dit verder oppakken. 

➢ Er is nieuwe led verlichting aangeschaft d.m.v. de subsidie ‘transformatiefonds sport 

2020’, welke in 2021 nog zal worden geïnstalleerd. 



➢ Het was een gepuzzel met de wedstrijden op de vrijdagavond. Dit kwam doordat die niet, 

zoals wel aangevraagd, om-en-om waren ingedeeld waardoor er op enkele vrijdagen 3 

wedstrijden gespeeld moeten worden. Daarbij dat er helaas door slechte communicatie 

van onze kant wat frustratie is ontstaan bij de teams omdat de aanvangstijd van de 

wedstrijden aangepast moest worden (uur later of eerder), waarvoor excuses. 

4) KASCONTROLE 2020-2021  

Dinsdag 16 november 2021 heeft de kascontrole plaatsgevonden bij de penningmeester thuis. 

De controle is dit jaar uitgevoerd door Michel ter Haar en Ellen ter Braak, waarvoor dank. De 

stukken zijn goedgekeurd en door hen ondertekend. 

 

5) BENOEMING LEDEN KASCOMMISSIE 2021-2022  

Michel ter Haar is als langstzittend lid aftredend. Ellen ter Braak blijft aan als lid van de 

kascommissie. Het vorig jaar benoemde reserve lid Ester ten Elsen treedt voor komend seizoen 

toe tot de kascommissie. We zijn nog op zoek naar een reservelid, Myrna Lansink bied zich aan 

als reservelid.  

 

6) FINANCIEEL VERSLAG 2020-2021 

De resultatenrekening 2020-2021 wordt op het scherm gedeeld.  

De penningmeester geeft hierbij toelichting.  

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

 

7) BEGROTING 2021-2022 

De begroting voor 2021-2022 wordt ook op het scherm gedeeld en ook weer toegelicht door de 

penningmeester. 

Contributie wordt minimaal verhoogd, alleen de verhoging van de Nevobo kosten wordt 

doorgevoerd. 

 

8) VACATURELIJST 

Voor komend seizoen (2022-2023) zijn we nog op zoek naar: 

 

• Trainers voor diverse jeugdteams  

 

• Coaches voor diverse jeugdteams 

 

• Trainers voor diverse seniorenteams 

 

• Coaches voor diverse seniorenteams 

 

• Scheidsrechters 

 

• Vervanging voor in de TC  

 



• Vervanging voor in de Sponsorcommissie 

 

• Penningmeester 

 

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

 

Toch ook hier wederom de oproep om te kijken of je zelf wat doet voor de vereniging en evt. ook 

met je teamgenoten te overleggen of ze wat kunnen/willen betekenen. 

Mocht daar niet of nauwelijks iets uitkomen dan gaat het bestuur de komende weken de teams 

zelf langs. 

Bardienst is wel via de volleybal, maar wordt niet als volledige “taak” gezien. 

  

9) VRIJWILLIGERS 

Dit jaar zijn er enkele vrijwilligers gestopt met het uitvoeren van zijn/haar taak/taken.  

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 hebben we dit jaar een jubilaris binnen onze vereniging gehad, namelijk: 

 

Melanie Wilderink: 25 jaar lid 

 

Namens het bestuur en alle leden feliciteren wij Melanie met haar jubileum. 

 

11) RONDVRAAG 

Dagmar: Ik wil misschien wel weer iets gaan doen voor de vereniging, maar zou er bij 

bepaalde functies wat meer toelichting gegeven kunnen worden? Dat kan zeker. We gaan het 

e.e.a. uitzoeken en komen er op terug. 

 

Ilse: De temperatuur in de zaal is veel te koud. Veel klachten hierover. Ronald pakt dit op 

met Leo Essink en komt met een terugkoppeling. 

 

Ronald: De AC kwam met het idee om een Eindfeest te organiseren en wel op 23 April 2022. 

De uitnodiging volgt t.z.t.  

Save de date! 

 

12) SLUITING 

De voorzitter beëindigd om 20.35uur de vergadering. 


