
NOTULEN LEDENVERGADERING D.D. 10-11-2022 SEIZOEN 2021-2022 

VOLLEYBALVERENIGING RIVO RIETMOLEN 

 

Volgens de presentielijst waren er 9 leden aanwezig. 

 

1) OPENING 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanwege corona hebben 

we het 2 jaar online moeten houden, maar we zijn blij dat deze ledenvergadering nu weer “live” 

gehouden kan worden. 

Hoewel de meeste teams het seizoen zo goed en zo kwaad als het kon uitgespeeld hebben, is door de 

Nevobo eind februari 2022 besloten de competitie “te bevriezen”, d.w.z. geen promotie en degradatie. 

Dit besluit is genomen als gevolg van de grote hoeveelheid uitgevallen wedstrijden. 

 

2) NOTULEN LEDENVERGADERING 18 NOVEMBER 2021  

De notulen van de ledenvergadering over het seizoen 2020-2021, gehouden op 18 november 

2021, zijn in te zien via onze website. Tevens liggen ze uitgeprint op de tafels. 

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

goedgekeurd.  

 

3) MEDEDELINGEN 

➢ Het seizoen 2021-2022 heeft het officieel niet gehaald tot het eind van het seizoen als 

gevolg van teveel uitgevallen wedstrijden die niet opnieuw ingepland konden worden.  

Dit besluit heeft bij verschillende verenigingen tot vraagtekens geleidt en daarom was de 

vraag bij de Nevobo geplaatst om promotie/degradatie toch door te laten gaan. Besluit is 

helaas niet heroverwogen.  

➢ Hierbij de vraag of het mogelijk is om meer berichten op Facebook te plaatsen t.b.v. 

zichtbaarheid van de vereniging. We zouden graag zien dat, als er iets is wat interessant 

is om te melden, vanuit het bestuur en overige commissies een bericht doorgegeven 

wordt. Dus mocht je als team of commissie iets 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. Anna Tenhagen: is het een 

optie om ook andere kanalen dan alleen Facebook te gaan gebruiken, bijvoorbeeld 

Instagram? Dat is zeker mogelijk, goed idee. Anna geeft aan dit wel op te willen pakken.  

Bestuur neemt hierover contact op met Anna. 

➢ Namens wedstrijdsecretariaat aandacht voor het gegeven dat wedstrijdwijzigingen 

grotendeels stroef verloopt. Aan de teamleden: als er een aanvraag komt vanuit de 

aanvoerder, kijk meteen even in je agenda of je kunt, reageer daarop en dan kan 

iedereen weer verder. Anna Tenhagen: is het bij een wedstrijd verzetten eventueel een 

optie dat het wedstrijdsecretariaat ook een agendamelding verstuurd naar 1 iemand van 



een team. Deze melding zou dan op hun trainingstijdstip moeten staan, zodat je voor je 

training een reminder krijgt en het in de training besproken kan worden. Dan kan er ook 

gelijk een klap op gegeven worden. Dit heeft niet gelijk de voorkeur, aangezien dit nog 

weer extra werk oplevert voor het wedstrijdsecretariaat. Maar we houden het in ons 

achterhoofd. 

➢ Lopende het seizoen is de bestaande software die we gebruikten voor de 

ledenadministratie en innen van de contributie gecrasht. Hierdoor hebben we de nodige 

problemen gehad met het innen van de contributie in het seizoen 2021-2022. 

Als gevolg hiervan hebben we besloten om vanaf nu verder te gaan met de software 

“sportlink”, die al voor andere mogelijkheden in gebruik was. Gevolg is wel dat we van 

alle leden een nieuwe machtiging dienen te ontvangen. 

➢ Er wordt momenteel geïnventariseerd of er samengewerkt kan worden m.b.t. de 

ledenadministratie tussen volleybal, voetbal en tennis, onder de paraplu van de DAR. 

Hiervoor is subsidie beschikbaar en het blijkt dat de voetbal deze software ook reeds 

gebruikt voor haar administratie, dit kan een win-win situatie opleveren. 

Op het gebied van de AVG dienen nog wel wat hobbels genomen te worden.  

➢ Doordat er steeds minder jeugdspeelsters zijn wordt het lastig om volledige jeugdteams 

te creëren op niveau en leeftijd, hiervoor vragen wij begrip en als bestuur zijn wij 

zoekende naar mogelijke oplossingsrichtingen. 

➢ Rivo neemt deel aan het project Sjors Sportief t.a.v. leden werving jeugd/ laagdrempelig. 

➢ Project Superclub wordt opgestart met een 7-tal verenigingen uit de regio onder leiding 

van de Nevobo/SFB om ondersteuning te verkrijgen op gebied van leden(werving), 

training, etc. Het is een traject van 2 jaar. Marèl Nijhuis: is er ook de mogelijkheid om 

een instuif te organiseren op de basisschool? Ja, dat kan zeker. Is ook 1 van onze 

aangedragen ideeën. Wordt verder opgepakt. 

➢ Vertrouwenscontactpersonen nogmaals benoemd: Inge ten Hoopen en Marian Huiskes. 

Dit is ook op de Rivo website te vinden. 

➢ Er is de mogelijkheid tot het volgen van een AED training en uiteindelijk ook het behalen 

van het AED certificaat. Aanmelden hiervoor kan bij het secretariaat. 

4) KASCONTROLE 2021-2022  

Donderdag 15 december 2022 gaat de kascontrole plaatsvinden bij de penningmeester thuis. De 

controle wordt dit jaar uitgevoerd door Ellen ter Braak en Myrna Lansink. Myrna schuift door 

aangezien Ester geen lid meer is van Rivo. 

 

5) BENOEMING LEDEN KASCOMMISSIE 2022-2023  

Ellen ter Braak is als langstzittend lid aftredend. Myrna Lansink blijft aan als lid van de 

kascommissie. Marèl Nijhuis biedt zich aan om dit ook te gaan doen. We zijn nog op zoek naar 

een reservelid, Anouk ter Braack biedt zich aan als reservelid. 

 



6) FINANCIEEL VERSLAG 2021-2022 

De resultatenrekening 2021-2022 is uitgeprint en rondgedeeld. 

De penningmeester geeft hierbij toelichting. Marèl Nijhuis: klopt het dat er zaalhuur is betaald 

terwijl er niet gespeeld werd? Zou dat niet anders kunnen? Het zit iets anders in mekaar. We 

betalen een vast bedrag per seizoen, dus voor nu maakt dit niet uit. Het bestuur is momenteel 

wel met de DAR in gesprek om een lager huurbedrag te krijgen aangezien we beduidend minder 

uren afnemen dan in het begin. Wordt vervolgd. 

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

 

7) BEGROTING 2022-2023 

De begroting voor 2022-2023 is ook uitgeprint, rondgedeeld en ook weer toegelicht door de 

penningmeester. 

Voorstel is om de contributie te verhogen met een iets groter percentage dan te doen 

gebruikelijk, dit i.v.m. de algeheel gestegen kosten. Anna Tenhagen: er staat cursussen Nevobo 

begroot, waar is dat voor? Dit staat eigenlijk altijd op de begroting, is meer een algemene post. 

Het ene jaar wordt hier wel gebruik van gemaakt, het andere jaar niet. 

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

 

8) VACATURELIJST 

Voor komend seizoen (2023-2024) zijn we nog op zoek naar: 

 

• Trainers voor diverse jeugdteams  

 

• Coaches voor diverse jeugdteams 

 

• Trainers voor diverse seniorenteams 

 

• Coaches voor diverse seniorenteams 

 

• Vervanging voor in de TC  

 

• Vervanging voor in de Sponsorcommissie 

 

• Penningmeester 

 

• Vervanging voor in het Jeugdbestuur 

 

• Voorzitter. Ronald geeft aan na dit seizoen te willen stoppen als voorzitter. 

 

• OC/DB lid bij de Zomerfeesten Rietmolen 

 

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

 

Wat betreft Penningmeester en Voorzitter worden functieomschrijvingen opgesteld zodat 

mensen een goed beeld kunnen krijgen wat de functies inhouden, hoeveel tijd je er 

gemiddeld aan kwijt bent, enz. 



 

T.a.v. de scheidsrechters: we hebben er momenteel genoeg. Dat is erg positief. Maar laten we 

dat ook zo houden. 

 

Anna Tenhagen: wordt er nog weer langs de teams gegaan m.b.t. de openstaande vacatures? 

Persoonlijke benadering is vaak wel het beste. Dit staat nog niet gepland, maar zou zeker 

kunnen plaatsvinden.  

Jeugdleden die naar de senioren zijn gegaan worden ook benaderd aangezien ze dan in principe 

wel een taak kunnen gaan oppakken. Bestuur pakt dit op.  

  

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. 

 

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. 

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

naar alle leden teruggekoppeld. 

 

10) JUBILEA 

Ook hebben we het afgelopen seizoen 2 jubilarissen binnen onze vereniging gehad, namelijk: 

 

Wilma Borgelink: 25 jaar lid 

 

Joost van Lith: 25 jaar lid 

 

Namens het bestuur en alle leden feliciteren wij Wilma & Joost met hun jubileum! 

 

11) RONDVRAAG 

Anna Tenhagen: zou het Nieuwjaarstoernooi weekend alvast kenbaar gemaakt kunnen 

worden via social media? Er worden momenteel al weer zoveel dingen gepland, de 

weekenden raken zo vol. Gaan we doen. Anna: is het daarnaast een idee om op 

zondagochtend een gezamenlijk ontbijt te houden in de DAR, voor een vast bedrag per team? 

Dit idee wordt binnen de organisatie besproken. 

Anna Tenhagen: is het een mogelijkheid/optie om het bestuur in te krimpen mocht het 

moeilijk zijn een vervanger te vinden? Herverdelen/onderverdelen van bepaalde taken? Zou 

eventueel een optie kunnen zijn, maar heeft uiteraard niet onze voorkeur. We gaan sowieso 

eerst op zoek naar vervangers. 

 

12) SLUITING 

De voorzitter beëindigd om 20.55uur de vergadering. 


