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Aanwezig bestuur: Marja Keppels (voorzitter), Jan Dondertman (penningmeester), Leonie 

Hendriks (secretariaat), Inge Broer-Prins, Barbara Brinoord, Marja van Zoelen, 
Tom Klein Nengerman, Wilma Kuiper 

Afmeldingen:  Hentjen Kupper, Loes Esselink, dames recreantenteam ivm wedstrijd, Linda  
kl.Geltink, Thera Hoppe (moeder Madelief Nuit), Marjan Smale, José 
Braakhekke  

 
 

AGENDA  ALGEMENE LEDENVERGADERING 

 

1. Opening 
Marja Keppels heet een ieder namens het bestuur hartelijk welkom.  

 
Vervolgens deelt ze mede dat het goed gaat met onze jeugd. Een meisjesteam van De Branink is 

vorig jaar Nederlandse schoolvolleybal kampioen geworden, en het afgelopen jaar 2e. 

Kampioenschappen van de teams MC3, N4.1, N5.1.  
Meisjes 6 heeft de halve finale NOJK bereikt. Meiden A1 en meiden C1 kwamen de tweede 

seizoenshelft uit in de hoofdklasse.  
 

Het bestuur van de Stichting Braninkhal heeft besloten om de tribunes te slopen en deze ruimte bij 
de kantine aan te trekken. Het resultaat is beter, het geeft meer binding met de kantine en biedt 

tevens een positief neveneffect. 

 
2. Notulen vorige vergadering d.d. 31 oktober 2019 

Onder dankzegging aan Leonie Hendriks worden de notulen ongewijzigd goedgekeurd en 
vastgesteld.  

 

3. Algemeen jaarverslag 
Financieel jaarverslag 

De penningmeester, Jan Dondertman, geeft een toelichting. 
 

De vaste sponsoring is lager dan het jaar er voor, doordat het “Hart van Achterhoek” vorig jaar in 
het voorjaar was, en nu in het najaar.  

De opbrengst van de toernooien en acties zijn goed. De Vriendenloterij loopt goed door, en levert nu 

nog steeds ruim € 300 per kwartaal op. 
De kosten trainers zijn iets lager dan het jaar daarvoor en ook lager dan begroot, doordat enkele 

trainers/trainsters hun vergoeding niet hebben opgevraagd. Komend jaar zullen deze kosten hoger 
zijn. 

 

De kosten sporthal zijn wat hoger, doordat we meer teams hebben, en doordat de zaalhuren hoger 
zijn. De zaalhuur van De Braninkhal bedraagt € 13,35 per uur, de zaalhuur van Hoeflo bedraagt € 19 

per uur.  
 

De voorzitter heeft de vraag bij de gemeente Lochem neergelegd of deze iets kan betekenen tussen 

het verschil in zaalhuur tussen Harfsen en Laren. Op 20 november a.s. is er overleg met alle 
volleybalverenigingen binnen de gemeente Lochem om hierover te praten, hoe kan de gemeente dit 

vlot trekken. 
 

Jeugdkamp, een trainer heeft geld teruggegeven om aan te wenden voor jeugdactiviteiten. Er staat  
nu € 675 op de balans staan voor jeugdactiviteiten.  

 

De kascommissie bestaande uit Jaap Man en Wendy Haarman hebben de financiële boeken 
gecontroleerd en deze akkoord bevonden. Jaap Man complimenteert de penningmeester en stemt in 

met het gevoerde bestuur en verleent decharge.  
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Wendy Haarman is aftredend, Jaap Man en Dick Jansen vormen volgend jaar de kascommissie.   

 
Algemeen Jaarverslag 

Het Algemeen Jaarverslag wordt zonder op en aanmerkingen goedgekeurd.  

 
Begroting 2019 / 2020 

De penningmeester geeft en toelichting op de begroting 2019/2020. 
 

De begroting laat een nadelig saldo zien van € 3500. 

De kosten van de zaal, trainers, scheidsrechters, bijdragen competitie zijn € 4600 hoger dan de 
opbrengsten. 

 
Voorgesteld wordt om door balsponsoring bij wedstrijden van dames 1 het verschil in de begroting 

te dekken. Geprobeerd wordt om ondernemers en/of aanverwanten uit Laren-Harfsen te benaderen 
en voor € 50 per bal per wedstrijd te sponsoren. Het team nodigt de sponsor uit en deze krijgt dan 

een hapje en een drankje terug.  

Ook andere ideeën om meer inkomsten binnen te krijgen zijn uiteraard welkom. Het bestuur zet 
binnenkort wat lijnen uit en zal deze delen in de aanvoerdersapp.  

 
Wanneer het niet lukt het tekort te dekken, moeten volgend seizoen de contributies verhoogd 

worden. Deze contributies zijn voor dit seizoen gelijk gebleven. De Nevobo heeft echter wel de 

kosten met 2,3 % verhoogd. Dus het is niet ondenkbaar dat de contributie met bv. € 10 omhoog 
moet om het tekort te dekken.  

Voor het komend seizoen is het niet rampzalig, maar op langer termijn moet de club toch wel 
voorzien in tekorten, door acties en sponsoring.  

 
4. Presentatie bestuursleden 

Het bestuur neemt afscheid van Inge Broer-Prins en Leonie Hendriks. De voorzitter bedankt beiden  

voor hun actieve bijdrage binnen het bestuur en binnen de vereniging. Leonie blijft nog 
aanspreekpunt voor de ledenadministratie, waar wij haar uiteraard heel dankbaar voor zijn. 

 
Voorgesteld worden Wilma Kuiper, niet spelend lid, ouder van Marlou Okma, voor het secretariaat,  

Irthe Brummelman (dames 4) , Algemeen lid en Nicole Besten (dames 4), Algemeen lid.  

 
Er zijn geen tegenkandidaten dus Wilma, Irthe en Nicole worden van harte welkom geheten in het 

bestuur.  
 

Aniek Noordkamp heeft de wedstrijdleiding overgenomen van Joyce Dekker.  
 

Opvolgers worden er nog gezocht voor de volgende functies: 

Anke Hamer, verenging scheidsrechters VSK-coördinator. 
Anke en Marjoleine Jansen doen samen de scheidsrechter indeling aan het begin van het seizoen en  

zorgen er voor dat wanneer je onzeker bent over het fluiten, iemand je kan helpen ondersteunen of 
het zelf doen. De wedstrijden van dames 1 worden altijd geleid door een aangewezen scheidsrechter 

en deze regelt het VSK.  

  
5. Mededelingen bestuur 

Marja biedt namens het bestuur haar excuses aan voor de mail, door problemen met de provider en 

door de hoeveelheid mail voor de ALV in een keer verstuurd is, wordt deze gezien als spam en komt 

deze in de spambox terecht. Wij zijn bezig met oplossen van dit probleem.  

  

Op 22 december a.s. doet Serious Request Laren aan. Het voorstel is om hier ook aan mee te 

werken. Iedereen wordt uitgenodigd om iets te gaan bedenken om geld op te halen voor Serious 
Request op te halen. In de eerstkomende nieuwsbrief zullen we hierover uitduiden. 
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Er worden leden gevraagd om zitting te nemen in de nieuwe sponsorcommissie. Voor het volgende 

seizoen moeten er nieuwe tenues komen. Dianne Rouwenhorst heeft toegezegd zitting te willen 
nemen in deze commissie, wie volgt? 

De huidige shirts zijn niet meer te bestellen, we proberen de volgende wel in dezelfde kleurstelling 

te houden. Blauw en oranje zijn de verenigingskleuren. 
 

Marja Keppels heeft zitting in de commissie die betrokken is bij de nieuwbouw van de scholen en zal 
in dat gesprek met de gemeente en de bouwers proberen om twee beachvolleybal-velden aan te 

leggen.  

 
Marja licht toe dat “Lief en leed”, altijd een agendapunt is op de bestuursvergadering. Wij proberen 

al het lief en leed te delen, maar wanneer de informatie niet tot ons komt, we hier ook niets op uit 
kunnen doen en sommeert de teams/aanvoerders zelf hier aandacht aan te besteden.  

 
Er wordt mede gedeeld dat de kantine in Harfsen op zaterdag gesloten is, het kan voor zaal Hoeflo 

niet uit dat er op zaterdags een vaste kracht staat. Als vereniging kunnen wij dit ook niet doen! 

Er is afgesproken om de foyer open te houden, waar door zelfbediening koffie en frisdrank 
verkregen kan worden, op vertrouwen (koffie € 1 en fris € 1,50).  

 
Vanuit de fusiebesprekingen is de afspraak gemaakt om de verdeling tussen trainingen en 

wedstrijden 1/3 Harfsen, 2/3 in Laren te hanteren, echter als je naar de kosten en 

gebruiksvriendelijkheid kijkt, werkt dit niet bevorderlijk.  
 

6. Jubilarissen: 
Jubilarissen 25 jaar Nevobo-lidmaatschap:  

Hentjen Kupper, Marjan Smale en Annet Scheggetman zijn 25 jaar lid van de Nevobo.  
Annet Scheggetman is aanwezig en aan haar wordt een bon van bakker Wijnand uitgereikt. Deze zal 

ook naar de andere jubilarissen worden gebracht.  

 
7. Technische commissie 

Aniek Noordkamp heeft de taak “wedstrijdleiding” over genomen en heeft geen zitting meer in de TC 

(technische commissie). Er worden nieuwe leden gezocht voor de Technische commissie.  

Het is veel ad hoc werk, kijken of alles goed loopt, overleg met trainers/coaches, teams bekijken, 

nieuwe teamindeling maken, trainers en coaches zoeken. 

Er zijn nog een aantal vacatures, begeleiding dames 3, vacature dames 5, coach A2.  

Meld je aan!   

 

8. Instellen feestcommissie  

Feestavond: Heren 1.  

 
Oliebollentoernooi: dames 6.  

 

9. Rondvraag 

Annet: wat wordt er gedaan met het geld van de Vriendenloterij.  

Jan: niet specifieks, om tekort in de begroting te dekken.  

 

Karin: waarom werd het beachvolleybalveld afgelopen jaar niet opgezet?  

Marja: het kwam helaas niet van de grond. Volgend jaar gaan we het combineren met de avond dat 

de tassen ingeleverd worden, dan wijzen wij een team aan om het beachveld op te zetten.   

 

Tom: doet een oproep voor het Herfstvolleybal-toernooi. De aanmelding loopt heel stroef.  

 

Anke: meldt dat er problemen worden verwacht om scheidsrechters in te zetten in de 

promotieklasse. Carolien is mogelijk, Marije is zwanger, de scheidsrechter moet Nevobo lid zijn.   
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Marjan: vraagt wat de vereniging doet met de oude shirts en broekjes, vanuit Barchem worden deze 
vaak voor € 5 verkocht om in door te trainen.  

 

10. VV Forza quiz (strijd om de ALV wisselbokaal) 

Er wordt Bingo gespeeld, Jan Dondertman wint de wisselbokaal! 

 

11. Sluiting   

 

 


