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Initieel hebben NIVO en ADOS samen het initiatief genomen om samen met de Gemeente Hoorn 

beachvelden te realiseren op het sportcomplex aan de Lingeweg. Afgelopen seizoen heeft 

WhamWham zich aangesloten bij dit initiatief. 

 
Op 5 juli 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met het realiseren van drie beachvolleybalvelden 

en één beachkorfbalveld op het ADOS-terrein aan de Lingeweg. Ze hebben hiervoor 100.000 euro 

begroot. Het is nog onduidelijk wanneer deze velden worden gerealiseerd. 
 

De investering van 100.000 euro gaat de Gemeente over afschrijven over een periode van 30 jaar. 

De kapitaallast van 3.533 euro per jaar wordt gedekt door een bijdrage van 2.259 euro uit het 
budget van Sportopbouwwerk en een bijdrage van 1.274 euro uit het samenwerkingsverband van 

ADOS, WhamWham en NIVO. 

 
Zoals het er nu uitziet, zal het samenwerkingsverband de exploitatiekosten voor het beachvolleybal 

kunnen financieren met de voorziene contributiebijdragen van diegene die gebruik gaan maken van 

de beachvelden. Er worden dus weinig tot geen financiële risico’s voorzien voor NIVO als 
vereniging. 

Samenwerkingsverband 

Het is de bedoeling dat ADOS, WhamWham en NIVO een samenwerking aangaan om de 

beachvelden te beheren en te gebruiken. Het doel van de samenwerking is het promoten, 

organiseren en verzorgen van beachvolleybal en beachkorfbal. 
 

Binnen deze samenwerking zullen WhamWham en NIVO gaan samenwerken m.b.t. de 

beachvolleybal activiteiten. Trainingen, vrijspeelperiodes en toernooien zullen gezamenlijk worden 
georganiseerd. Het kan dus zijn dat NIVO leden worden getraind door trainers van WhamWham en 

andersom. 

 
De precieze afspraken binnen dit samenwerkingsverband dienen nog te worden uitgewerkt, maar 

zoals het er nu uitziet wordt er een gezamenlijke beachcommissie opgezet, met twee 

vertegenwoordigers van elke verenigingen. Vanuit NIVO zullen Judith Langerijs en Kees Jan Woltjer 

de honneurs waarnemen. Onder deze commissie kunnen subcommissies ontstaan, bijvoorbeeld 
voor het organiseren van toernooien. 

 

De financiën lopen via de penningmeesters van de verenigingen. Het is de bedoeling dat iemand 
die wil gaan beachvolleyballen zich inschrijft bij één van de verenigingen als lid en dat dan per 

incasso de contributie wordt geïncasseerd. De betalingen voor het beachvolleybal zullen via één 

van de penningmeesters lopen. Om de zoveel jaar kan dit bij de penningmeester van de ene of de 
andere vereniging worden belegd. De financiën dienen door de kascommissies van alle 

verenigingen te worden gecontroleerd. 

 
Op het eerste gezicht zal deze samenwerking tot extra werkzaamheden leiden voor: 

 

1. Het bestuur: Het reilen en zeilen van beachvolleybal zal enkele malen per jaar worden 
besproken. Bij geschillen zullen leden van het bestuur moeten afstemmen met 

bestuursleden van de andere betrokken verenigingen; 



2. Ledenadministratie: Inschrijvingen voor beachvolleybal lopen via de ledenadministratie. Er 

zal afgestemd moeten worden met de beachcommissie hoe deze communicatie precies 
verloopt; 

3. Penningmeester: De penningmeester int de contributies en zal om de zoveel jaar ook 

overige inkomsten innen en betalingen uitvoeren t.b.v. de beachcommissie. Verder zal de 
penningmeester ook betrokken zijn bij het opstellen van het financieel overzicht t.b.v. de 

Algemene Leden Vergadering; 

4. Mogelijk is er hulp benodigd voor het opzetten van de informatievoorziening van de 
beachcommissie, hierbij kan worden gedacht aan: 

a. Domeinnaam aanvragen; 

b. Emailadressen inrichten; 

c. Distributielijsten (of afspraken maken over het beheer van de distributielijsten); 
d. Bestandsbeheer opzetten; 

5. Aan het begin en aan het einde van het seizoen is hulp nodig voor het opzetten van de 

velden en het afbreken en winter klaarmaken van de velden. 
 

ALV besluiten 

Het bestuur wil gezien de lage financiële risico’s de Algemene Leden Vergadering om toestemming 

vragen om de samenwerking met WhamWham en ADOS verder gestalte te geven, zodat leden van 
NIVO in de toekomst gebruik kunnen maken van de beachvolleybalfaciliteiten en -diensten die deze 

samenwerking gaat realiseren. Mochten de uiteindelijke uitwerking buiten deze kaders 

terechtkomen, dan zal het bestuur weer terugkomen bij de Algemene Leden Vergadering. 


