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Notulen Algemene Ledenvergadering (ALV) NIVO seizoen 2020-2021 

 

Datum:  maandag 13 september 2021 

Locatie:   Kleine zaal sporthal De Kers 

Start vergadering  20.00 uur 

 

Aanwezig: 

Frank Andrioli, David Boessenkool, Frans Bothe, Eelco Comis, Nico Dol, Marion de Jong, Rob 

de Kimpe, Angela Pieterse, Gerhard Polet, Paula Snoeijer-Kooiman, Michel Stam, Wendy 

Veerbeek, Fleur Veerbeek, Hans Veerbeek, Ben van der Werff, Kees Jan Woltjer.  

 

Afwezig met kennisgeving: 

Amber Been, Bert Been, Frank Bruins, Sandra van Dok, Raymond Drijsen, Jesper Huisman, 

Leo Huisman, Koen Jaasma, Rina Leinenga, Astrid Manshanden, Jovana Medic, Marc van der 

Molen, Amko Pieterse, Danique Pieterse, Arjan de Rijke, Emi Suzuki, Ingrid van der Werff.  

 

 

1) Opening  

 

Voorzitter David opent de vergadering en heet iedereen welkom. Het was nog even spannend 

of hij er zelf zou zijn, maar is gelukkig negatief getest op COVID19. 

Het is een bijzonder jaar geweest met veel onzekerheid. Hij is blij dat we nu weer bij elkaar 

kunnen zijn. 

 

 

2) Mededelingen 

 

We hebben vandaag een druk programma. De stukken zijn te vinden op de stoelen. David 

vraagt iedereen zoveel mogelijk te blijven zitten tijdens de vergadering. De namen van de 

aanwezigen worden genoteerd, als er iemand Corona gerelateerde klachten ontwikkelt in de 

komende dagen zal iedereen op de hoogte worden gebracht.  

 

Er zijn ook twee minder leuke mededelingen: 

- Op 29 augustus is oud (ere)voorzitter Theo Ruevekamp overleden. 

- Op 4 september is Elze Commandeur-Schoutsen overleden, de moeder van Esmee. 

Er zijn aan de families kaarten gestuurd namens NIVO.  

 

 

3) Vaststellen agenda 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
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4) Vaststellen notulen van de ledenvergadering van 24 augustus 2020 

 

De notulen van afgelopen jaar zijn na de ALV rondgestuurd met de vraag of er opmerkingen 

waren. Deze waren er niet, dus waren de notulen in principe al goedgekeurd. Zijn er toch nog 

vragen of opmerkingen n.a.v. de notulen van vorig jaar? Deze zijn er niet. Goed werk van de 

vorige secretaris (Sarah).  

 

Ook dit jaar zullen de notulen na de ALV rondgestuurd worden, waarna er twee weken de tijd 

zal zijn deze door te nemen en eventuele vragen/feedback te leveren. Daarna zullen de 

notulen zijn vastgesteld. 

 

 

5) Seizoensoverzicht (korte terugblik) 

 

 

David blikt terug op het afgelopen seizoen. Eind augustus vorig jaar hebben we de ALV gehad 

waarin hij het stokje van Frank Bruins mocht overnemen. Toen hadden we nog goede hoop op 

een relatief normaal seizoen waarin er gevolleybald kon worden. Helaas is dat helemaal 

anders gelopen. Na slechts een paar wedstrijden is het gehele volleybal stil gelegd.  

In de winter was het heel even mogelijk voor de senioren om te trainen. Uit voorzichtigheid is 

het bestuur hier te laat op ingesprongen. Toen is er afgesproken om zoveel en zo snel 

mogelijk volleybal aan te bieden, zodra de maatregelen dat weer zouden toestaan. In 

samenwerking met de Technische Commissie hebben we daar de rest van het seizoen zo 

strak mogelijk op gezeten. De jeugd heeft meer kunnen trainen, helaas heeft dat ook niet het 

gehele seizoen plaats kunnen vinden.  

Begin 2021 kwam het ADOS terrein in zicht. De jeugd is hier begonnen met buiten trainen. 

Wat een diehards waren dat! Een aantal weken later begonnen de senioren en die hadden het 

soms ook koud (handschoenen en mutsen). Ondanks dat het buitenvolleybal af en toe 

behelpen was, was het goed om elkaar weer te zien en lekker in beweging te zijn. Menigmaal 

is er na de training onder het genot van een lekker drankje, als vanouds na gekletst op de 

picknick banken. 

Aan het eind van het seizoen konden we toch nog een paar weken zomeravondvolleybal 

organiseren in de Kers, en daarna is dit tijdens de zomermaanden voortgezet in de ADOS-hal 

onder leiding van Frank Bruins.  

 

We hopen op een boeiend en normaal volleybal jaar. 

 

 

6) Buitenvolleybal bij ADOS  

 

Via de gemeente zijn we bij ADOS terechtgekomen, dit was een samenwerking met de 

gemeente en ADOS korfbal. Het stuk gras is van de gemeente en wordt beheerd door de 

stichting die de sporthal ook onderhoudt. Wij mochten zolang de Corona-maatregelen golden 

gratis gebruik maken van het grasveldveld. Tijdens het contact met ADOS bleek dat zij al 

plannen hadden om beachvelden op te gaan zetten. Zij hebben dit een jaar of twee terug ook 

al geprobeerd toen het buitencomplex onderhanden werd genomen, maar dit is er toen niet 
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doorgekomen. Als wij daar als volleybal nu ook gebruik van gaan maken, wordt het terrein bij 

de ADOS hal steeds breder inzetbaar. De turnvereniging en stichting hebben er minder belang 

bij maar willen ook meedenken in de mogelijkheden. 

Er lopen nu verschillende gesprekken met diverse partijen namens de vereniging zijn Kees 

Jan, Angela en Judith hierbij betrokken. Er wordt gewerkt aan een voorstel om i.s.m. de 

gemeente beachvelden neer te leggen, maar dit is behoorlijk kostbaar en er zijn ook nog geen 

concrete plannen. De beachvelden moeten dan naast de ADOS hal komen en het korfbal 

wordt een medegebruiker. Er verandert veel in het financiële plaatje en de regelgeving omtrent 

sport vanuit de gemeente. Het voorstel moet ook de maatschappelijke belangen in overweging 

nemen. Bijvoorbeeld de buurt betrekken en nieuwe doelgroepen aanspreken om te gaan 

sporten. Hier is in het beleidsplan ook al rekening mee gehouden, niet alleen voor het 

beachen maar om überhaupt als vereniging mee te groeien in een veranderende tijd. Hier later 

mee over.  

 

Er worden door de aanwezige leden wat vragen gesteld ter verduidelijking. Reacties daarop 

zijn hieronder samengevat.  

Het grasveld wordt nu nauwelijks gebruikt, we denken dat daar 3 of 4 beachvelden zouden 

passen. De locatie is ook beter in de buurt dan bijvoorbeeld de velden van WhamWham 

Beach, die overigens zullen verdwijnen.  

Het is niet de bedoeling dat het beachen gaat concurreren met de zaal, in principe loopt het in 

elkaar over aan het eind van het zaalseizoen. De extra faciliteit kan ook wervend werken voor 

nieuwe leden. Afhankelijk van hoe de uiteindelijke financiering wordt geregeld, moet blijken 

hoe het beachen binnen of vanuit NIVO georganiseerd zal worden. Maar omdat dit een 

behoorlijk duur project is (tientallen duizenden euro’s – goed zand is duur) is de verwachting 

dat dit project niet heel snel tot ontwikkeling zal komen.  

 

 

7) Stand van zaken beleidsplan  

 

 

Afgelopen jaar is er met een kleine groep gewerkt aan een beleidsplan zoals aangekondigd 

door Frank Bruins tijdens de vorige ALV. De input vanuit de vorige ALV is als basis gebruikt 

voor het beleidsplan. Uiteindelijk draait het beleidsplan namelijk om de vraag: waar staat de 

volleybalvereniging NIVO voor? En waar willen we heen?  

Het doel van de werkgroep (David, Angela, Jesper, en projectbegeleider Frank Bruins) was 

om dit zo kort en simpel mogelijk te verwoorden om meerdere redenen. Het moet namelijk 

leesbaar zijn voor iedereen. Dus zo min mogelijk duur taalgebruik en bondig. Daarnaast 

hebben we met de werkgroep er naar gestreefd het beleidsplan als kapstok te gaan 

gebruiken. We willen niet nu al beschrijven wat Pietje volgend jaar december moet gaan doen, 

Pietje moet namelijk zelf de mogelijkheid hebben om zijn creativiteit en krachten in te gaan 

zetten zoals hij zo het best tot zijn recht komt. Maar wat Pietje met zijn creativiteit doet moet 

wel in lijn zijn met het beleidsplan zodat we samen één kant op gaan.  

Nadat de werkgroep en bestuur het eens waren over de grove opzet hebben verschillende 

leden, ouders en betrokkenen van de vereniging feedback kunnen geven op het beleidsplan.  

 

Om het beleidsplan levend en actief te houden is er voor gekozen om een verenigingsplanning 

ernaast op te zetten. Zo kan iedereen zien wat er wanneer gaat gebeuren. Het beleidsplan 

gaat dus als onderdeel bestaan van een aantal documenten. Namelijk: het technisch 
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beleidsplan, de statuten, het huishoudelijk regelement, het beleidsplan en de 

verenigingsplanning.  

 

Het beleidsplan wordt op hoofdlijnen doorgenomen door de voorzitter. 

Inhoudelijk draait het beleidsplan om de volgende punten.  

Missie: NIVO is een volleybalvereniging die een sfeervolle en veilige omgeving biedt, waarin 

we iedereen uitdagen om zichzelf te ontwikkelen.  

Visie. NIVO kent de volgende fundamentele waardes waar haar visie op is gebouwd  

- Structuur:  Volwaardiger/completer en goed functionerende commissie structuur hebben.  

- Ledenbestand: Het vergroten van het ledenbestand: nadruk op jeugd.  

- Integratie:  Meer integratie tussen de spelers van verschillende leeftijden en niveaus.  

- Beachen: Beachvolleybal binnen de vereniging ontwikkelen. 

 

Het plan is om het beleidsplan ieder jaar te evalueren en iedere vier tot vijf jaar te herzien.  

De verenigingsplanning is bedoeld om aan te geven waar we concreet mee bezig zijn of gaan, 

gerelateerd aan het beleidsplan.  

 

Gerhard noemt het een goed initiatief, een stip op de horizon, en ook niet te ingewikkeld. 

Eelco vraagt of er een voorbeeld gegeven kan worden van het effect? David antwoordt met 

bijvoorbeeld het opzetten van de structuur, dat geeft houvast en voorkomt hapsnap beleid. 

Andere zaken zijn: het ledenbestand op peil houden, start to volley organiseren en de clinics 

op de scholen. 

 

Het actuele beleidsplan is als bijlage bij deze notulen gevoegd.  

 

 

 

8) Toelichting WBTR 

 

Hans geeft een toelichting op de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR), die met 

ingang van 1 juli 2021 in werking is getreden. Deze wet is vooral ontworpen voor stichtingen 

en verenigingen die met publiek geld werken. Zij worden onder een strenger bestuurlijk regime 

geplaatst om in de toekomst misstanden te voorkomen. Sommige bepalingen uit de nieuwe 

wet zijn ook relevant voor andere verenigingen en stichtingen, ook als daarin geen grote 

geldsommen omgaan.  

 

Er is een organisatie die verenigingen helpt met een stappenplan om ervoor te zorgen dat je 

zorgvuldig alle wijzigingen doorloopt. We betalen hiervoor een klein bedrag per maand en 

hebben zo toegang tot een stappenplan en ook advies.  

De statuten van de vereniging moeten binnen vijf jaar worden aangepast, maar ons streven 

als bestuur is om dit binnen het jaar te doen. Er is hierover ook contact met de gemeente 

Hoorn, omdat alle sportverenigingen hier mee te maken krijgen, om te zien of er een soort 

groepskorting bij een notaris gekregen kan worden.  

 

De volledige WBTR-uitleg is als bijlage bij deze notulen gevoegd.  
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9) Jaarverslagen 

 

  a) Financiën 

 

Penningmeester Frans licht de financiën toe, eerst in algemene zin.  

Het was een bijzonder jaar, inhuren en ook weer afzeggen, het hele seizoen door. Het bestuur 

heeft overlegd over de contributie, vorig jaar is deze wel geïnd maar toen konden we ook 

langer doorspelen. Er is ook gesproken met NEVOBO over het innen van de teamgelden. En 

er is ook gebruik gemaakt van de regeling van het Rijk, wat € 1500 subsidie opleverde. Toen 

hebben we geconstateerd dat het innen van het tweede deel van de contributie niet nodig 

was. Het buitenvolley bij ADOS was gratis. Het binnen spelen in de Kers aan het eind van het 

seizoen heeft de verenging wel betaald.  

 

Dan volgt er een toelichting op de specifieke cijfers, waarbij Frans enkele posten aanstipt.  

Het seizoen is afgesloten met een klein positief saldo van € 120.  

Ballen en shirts zijn dit jaar niet helemaal afgeschreven zoals eerst wel bedoeld was.  

€ 500 reservering is apart gezet voor een jubileumfeest, dat was vorig jaar niet mogelijk 

ondanks dat we toen 30 jaar bestonden.  

 

De tweede tabel is bedoeld om de realisatie van verschillende seizoenen inzichtelijk te maken.  

Verschillende posten worden uitgelegd door Frans.  

 

Er is geen formeel maximum voor het eigen vermogen, maar we streven naar ongeveer 

€12500, zodat er in ieder geval voor een heel seizoen Nevobo contributie betaald kan worden. 

De planning was om een klein verlies te realiseren omdat eigen vermogen iets te hoog was.  

Uitgaven voor materialen in het afgelopen seizoen betreft materialen voor de beach/gras 

velden.   

 

De begroting voor volgend seizoen mikt op een klein verlies zodat het eigen vermogen iets 

kan krimpen. 

De basis voor de begroting is ook het aantal leden, dat is het afgelopen seizoen behoorlijk 

teruggelopen maar inmiddels ook al weer iets gestegen, dat is gunstig voor de contributie 

inkomsten.  

Ook de Deen actie heeft meer opgeleverd dan begroot. Je moet wel een concreet doel voor 

dat geld hebben, we denken aan het stimuleren van jeugdvolleybal, d.m.v. clinics.  

 

Er wordt vooralsnog geen budget gereserveerd voor aan te leggen beachvelden bij de ADOS 

hal, we hebben wel enig vermogen maar dit vraagt om veel grotere bedragen.  
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Balans per Beginbalans  Eindbalans 

   
VOORRADEN, BANKSALDI EN NOG TE ONTVANGEN INKOMSTEN 

   
Inkoopprijs shirts 7.073,65  7.073,65 

Afschrijving shirts -5.305,24  -6.189,45 

Restwaarde shirts 1.768,41  884,20 

   
Inkoopprijs ballen 5.032,10  5.032,10 

Afschrijving ballen -4.025,68  -4.528,89 

Restwaarde ballen 1.006,42  503,21 

   
Liquide middelen   
Betaalrekening 288,67  946,41 

Spaarrekening 10.500,00  12.000,00 

 10.788,67  12.946,41 

   
Te ontvangen bedragen   
Contributies, sponsor gelden 2.108,04  460,50 

   
Total activa 15.671,54  14.794,32 

   
EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN EN NOG TE BETALEN KOSTEN 

   
Eigen vermogen 8.845,17  11.105,18 

Resultaat huidig seizoen 2.260,01  119,22 

Totaal eigen vermogen 11.105,18  11.224,40 

   
Administratie Regiotraining 1.959,28  122,04 

Totaal gelden beheerd namens derden 1.959,28  122,04 

   
Voorziening jeugd 400,00  400,00 

Voorziening jubileum 300,00  500,00 

   
nog te betalen per balansdatum   
NeVoBo afdracht 120,00  0,00 

Zaalhuren 935,67  375,62 

Trainingskosten 100,00  596,00 

Vergaderkosten 0,00  0,00 

Materiaal 300,00  374,85 

Representatie 0,00  0,00 

Jeugdcommissie/kamp -133,59  -133,59 

Secretariaat, diversen 585,00  1.335,00 

Totaal nog te betalen 1.907,08  2.547,88 

   
Totaal passiva 15.671,54  14.794,32 

   
Saldo activa en passiva 0,00  0,00 
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RESULTAAT SEIZOEN 2020/2021 EN BEGROTING SEIZOEN 2021/2022 

Inkomsten      

 Realisatie  Begroting  Realisatie  Realisatie  Begroting 

 2019-2020  2020-2021  2020-2021  tov begroot  2021-2022 

     2020-2021  

Contributie vereniging  18.021,00    18.770,00    9.817,91    -8.952,09    17.256,00  

Contributie NeVoBo  9.025,00    9.340,00    3.929,88    -5.410,12    9.285,00  

Shirts  1.612,50    1.770,00    884,21    -885,79    884,00  

Toernooien  154,29    -      -      -      -    

Jubileum  -      -      -      -      -    

Sponsors  104,10    750,00    769,86    19,86    1.300,00  

Grote Club Actie  940,60    750,00    841,30    91,30    1.500,00  

Lotto  91,00    -      -      -      -    

Rente  -      -      1,04    1,04    -    

Overige opbrengsten  4.000,00    -      1.500,00    1.500,00    -    

  33.948,49    31.380,00    17.744,20    -13.635,80    30.225,00  

      
Uitgaven      

 Realisatie  Begroting  Realisatie  Realisatie  Begroting 

 2019-2020  2020-2021  2020-2021  tov begroot  2021-2022 

     2020-2021  

Zaalhuur trainingen  6.625,24    8.710,00    3.891,09    -4.818,91    8.028,13  

Zaalhuur competitie  2.961,36    3.310,00    728,71    -2.581,29    3.402,00  

NeVoBo  6.643,50    7.100,00    3.929,88    -3.170,12    7.529,00  

Trainers  8.929,04    9.100,00    4.492,67    -4.607,33    8.828,40  

Afschrijving shirts  2.054,88    1.770,00    884,21    -885,79    884,00  

Afschrijving ballen  2.342,34    1.000,00    503,21    -496,79    503,00  

Materiaal   300,00    250,00    905,95    655,95    350,00  

Secr./administratie kosten  755,77    500,00    785,69    285,69    750,00  

Vergaderkosten  85,30    100,00    102,55    2,55    100,00  

Representatie  217,47    250,00    82,93    -167,07    250,00  

Opleidingen/Clinics  186,24    200,00    -      -200,00    200,00  

Jeugd  166,41    150,00    12,10    -137,90    150,00  

Diversen  420,93    300,00    1.305,99    1.005,99    350,00  

   31.688,48    32.740,00    17.624,98    -15.115,02    31.324,53  

       
Resultaat 2.260,01   -1.360,00   119,22   1.479,22   -1.099,53  
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b)  Ledenadministratie 

 

Hans licht namens de ledenadministratie het onderstaande overzicht toe. Hierbij wordt 

aangetekend dat de cijfers een momentopname zijn van net voor de zomervakantie. Inmiddels 

zijn er al weer nieuwe leden bijgekomen.  

 

 

In het seizoen 2020 – 2021 zijn er 32 leden gestopt. 

 

• 2 leden zijn er verhuisd 

• 12 leden gaan een andere sport proberen 

• 2 leden zijn gestopt vanwege drukte op school 

• 4 leden zijn gestopt vanwege lichamelijke problemen 

• Van 12 leden is niet bekend waarom ze stoppen omdat de opzegging niet via de 

ledenadministratie is gelopen.  

 

 

Er zijn 6 nieuwe leden bijgekomen en hieronder staat de verdeling: 

 

Recreanten : 8 opzeggingen 0 aanmeldingen 

Jeugd : 17 opzeggingen 5 aanmeldingen 

Senioren : 7 opzeggingen 1 aanmeldingen 

 

 
 

Er zijn dit jaar geen verzoeken gedaan om gebruik te maken van de blessureregeling.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Anja Bruins 

 

Oproep aan alle leden 
Alle aan- en afmeldingen moeten verlopen via de ledenadministratie. Afgelopen 
periode is er het een en ander misgegaan door via-via afmeldingen.  
 
Om alles centraal en up-to-date te houden, stuur je een bericht naar de 
ledenadministratie!  
 
Het adres is: ledenadministratie@volleybalnivo.nl 
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c) Secretariaat 

 

Hans geeft een toelichting op het verslag van het secretariaat, zoals hieronder is 

weergegeven. 

 

De vorige ALV is gehouden op 24 augustus 2020, dit was de tweede ALV die niet aan het 

einde van seizoen gehouden werd. Het bestuur overweegt dit voortaan aan het begin van het 

nieuwe seizoen te blijven doen, omdat dan ook de financiële afronding van het vorige seizoen 

beter opgemaakt kan worden.  

 

In totaal zijn er tien bestuursvergaderingen gehouden, waarvan het merendeel digitaal in 

verband met Corona. Veel ad hoc vergaderingen gingen over de mogelijkheden binnen de 

nieuwe Corona-regels en het buitenspelen bij de ADOS hal.  

 

Er is een vaste agenda voor een formele bestuursvergadering waarbij alle relevante 

onderwerpen aan bod komen. Deze worden genotuleerd en vastgelegd op de Dropbox van 

NIVO. Er zijn ook informele overleggen geweest, in verband met Corona en vooral het 

buitensporten bij de ADOS hal.  

 

Het bestuur bestond dit jaar uit de volgende personen: 

 

David Boessenkool   - Voorzitter 

Frans Bothe    - Penningmeester 

Sarah Badewitz (Hans Veerbeek) - Secretaris (ad interim) 

Frank Andrioli    - Wedstijdsecretaris 

Angela Pieterse   - Jeugdcoördinator 

Kees Jan Woltjer   - Coördinator Speelkern  

 

Aan het begin van het kalenderjaar (februari) heeft Hans Sarah voorlopig afgelost als 

secretaris.  

De voorzitter heeft net als vorig seizoen met regelmaat een nieuwsbrief verstuurd naar alle 

leden. Vooral het gebrek aan contact in verband met Corona proberen we daarmee deels te 

compenseren. We zijn van plan om dit te blijven doen.  

 

 

d) Jeugdzaken 

 

Angela en Kees Jan geven een toelichting op de jeugdzaken, zoals hieronder beschreven.  

 

Voorwoord 

Het seizoen 2020-2021 is er één zoals we die niet meer hopen mee te maken. Leek seizoen 

2019-2020 vreemd te eindigen, bleek seizoen 2020-2021 nog veel gekker te worden. 

 

Trainingen 

Het seizoen 2020-2021 is gestart op maandag 17 augustus 2020.  

 

Waar we begonnen met een regulier trainingsschema, moest dit in het afgelopen seizoen 

meerdere malen worden aangepast. 
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Waarbij de senioren boven de 18 jaar begin oktober niet meer mochten volleyballen, mocht de 

jeugd nog wel doorgaan echter zonder wedstrijden. Er werd alleen getraind. De trainingstijden 

werden voor de eerste keer aangepast want er mochten nog maar maximaal 30 mensen 

tegelijk in de zaal aanwezig zijn. Kleedkamers zijn gesloten. Gelukkig zijn alle teams én de 

trainers heel flexibel en kan alle jeugd lekker blijven volleyballen. Daarvoor dank aan iedereen! 

 

Omdat de jeugd nog wel mag trainen en alle senioren thuis zitten, heeft trainster Roos een 

leuke challenge opgenomen met (bijna) alle jeugd om de senioren een hart onder de riem te 

steken. Het filmpje hiervan is via mail en social media veel bekeken. 

 

En dan slecht nieuws, half december moet al het volleybal worden stil gelegd, ook de jeugd 

mag niet meer trainen.  

 

Omdat er wel buiten mag worden getraind door de jeugd, hebben we een mooie locatie 

gevonden om op een aangepaste manier, toch weer met volleyballen bezig te kunnen zijn. 

Vanaf begin maart starten we op de maandag- en woensdagmiddag met buiten-trainingen op 

het ADOS-terrein. Het is duidelijk hoe graag iedereen weer wil volleyballen, want ondanks de 

kou is de opkomst enorm. Er werd soms zelfs met handschoenen aan gevolleybald.  

 

Het seizoen eindigt normaal gesproken rond de meivakantie. Veel jeugd kiest ervoor om dan 

te gaan beachen en ook dit jaar is dat het geval. Voor de jeugd die (ook) nog door wil spelen 

op het grasveld bij ADOS wordt er door Jesper op de woensdagmiddag nog training gegeven. 

Hierbij worden de CMV-teams samen gevoegd en spelen zij van 16:00-17:30 en ook de 

spelers van de MC1 en de MB2 worden samengevoegd en krijgen training van 17:30-19:00. 

De temperatuur is een stuk aangenamer, alleen hebben we de pech dat de eerste twee 

trainingen niet door kunnen gaan door de regen. Op 2 juni kan er voor het eerst weer worden 

getraind. 

 

En dan komt er goed nieuws! Vanaf 7 juni mag er door iedereen weer in de zaal gevolleybald 

worden. De jeugd verhuist met de trainingen naar de Kers. Wel in aangepaste vorm, maar 

voor iedereen die nog even een paar trainingen mee wil pakken voor de zomervakantie begint 

erg fijn om nog even in de zaal te spelen.  

 

De JA 1 is helaas opgeheven na eerste helft van het seizoen door opzegging van drie 

jongens. De overige 3 hebben een mooie plek mogen innemen bij Heren 3.  

 

NeVoBo-Competitie 

 

De eerste seizoenshelft is door de corona maatregelen al snel stopgezet. Om die reden zijn er 

ook geen overzichten van waar onze teams zijn geëindigd. 

 

Speelkern West-Friesland 

Onze CMV-teams doen mee aan de competitie Speelkern West-Friesland. Een competitie die 

wordt georganiseerd samen met andere verenigingen in West-Friesland. Dit zou ons derde 

jaar worden in deze competitie. Echter na enkele competitiedagen werd de competitie 

gestaakt vanwege COVID-19. De CMV-jeugd mocht gelukkig wel doorgaan met trainen. 

Hopelijk mogen we het komende seizoen weer wedstrijden spelen. 
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Schoolvolleybal 

Afgelopen seizoen hebben we helaas geen schoolvolleybal clinics en toernooi kunnen 

organiseren. We hopen het komende seizoen de clinics en/of het schoolvolleybaltoernooi in 

onze wijk Kersenboogerd te kunnen organiseren. Voor de organisatie van de clinics en het 

eventuele toernooi zoeken we nog vrijwilligers. 

 

Regio trainingen 

Dit seizoen organiseerde de Volleybalschool West-Friesland op de zondag trainingen voor 

CMV 6, C-, B- en A-jeugd. De trainingen werden gegeven bij Madjoe in Enkhuizen en zijn, net 

als de overige jeugdtrainingen, door gegaan tot de overheid met nieuwe maatregelen kwam, 

waardoor ook hier mee gestopt moest worden. 

 

Verjaardagskaarten 

Het versturen van verjaardagskaarten naar alle jeugdleden is dit jaar weer prima verzorgd 

door Fabienne den Ouden. Ze zorgt, aan de hand van de verjaardaglijst, dat elk jeugdlid een 

leuke felicitatie ontvangt in de vorm van een kaart of e-mail/whatsapp. 

 

Beach volleybal 

Het beachvolleybal van WhamWham Beach op de velden in Oosterblokker is van start gegaan 

na de meivakantie. Veel jeugdspelers van NIVO doen weer mee met deze trainingen. Het 

beachvolleybaltoernooi op de Rode Steen waar veel van ons leden aan meedoen is helaas 

wéér niet doorgegaan. 

 

Grote Club Actie 

Ook in 2020 heeft NIVO weer meegedaan met de extra lotenverkoop van De Grote Clubactie. 

Wel in aangepaste vorm, omdat we het als bestuur niet verantwoord vonden om de jeugd 

langs de deuren te laten gaan. Er is gekozen voor online verkoop door zowel jeugd als door 

senioren. Minder leuk, maar alsnog heeft dit een bedrag van maar liefst €1493,00 opgebracht.  

 

Uitje voor de jeugd 

Het jeugdkamp voor CMV6, C/B/A-jeugd, wat normaal in juni plaats vindt kan helaas voor het 

tweede jaar weer niet door gaan. De locatie is prachtig en we hopen op een jeugdkamp in 

2022! 

 

Hetzelfde geldt ook voor het jeugduitje voor de jongsten, dit is helaas ook weer niet 

doorgegaan. 

 

Jeugdleden werven 

Vorig seizoen waren de volleybalclinics op de verschillende basisscholen in de Kersenboogerd 

een groot succes. Helaas kon ook dit niet herhaald worden. 

Er wordt op dit moment hard gewerkt aan een Sportinstuif op het ADOS terrein, we hopen 

daar de jeugd uit o.a. de Kersenboogerd enthousiast voor volleybal te kunnen maken. 
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e) Wedstrijdsecretariaat 

 

Frank Andrioli geeft een toelichting op het afgelopen seizoen.  

 

We waren vol goede moed aan een nieuw volleybalseizoen begonnen. 

 

De acht seniorenteams zijn in dezelfde klasse begonnen als het vorige volleybalseizoen. 

H1 1e klasse, H2 2e klasse, H3 en H4 3e klasse. 

D1 2e klasse, D2 2e klasse, D3 en D4 3e klasse. 

 

Daarnaast waren H1 en D1 ingeschreven voor de bekercompetitie. Helaas werden beide 

teams in de eerste ronde uitgeschakeld. 

 

De zes jeugdteams bestonden uit een JA1 1e klasse, MA1 hoofdklasse, MA2 2e klasse, MB1 

en MB2 2e klasse en tot slot MC1 2e klasse. 

 

In verband met het corona protocol hadden we de begintijden van de wedstrijden vervroegd 

naar 19.00 uur. De speeltijd van de late wedstrijden is 21.15 uur gebleven.  

Het speelschema  was klaar, de scheidsrechters stonden ingedeeld en vol goede moed is de 

competitie gestart. 

Maar helaas begin oktober werden door Corona wederom alle competities stop gezet. In de 

hoop dat de competitie zou kunnen herstarten, heeft de Nevobo het uitspelen van de 

competitie steeds aangepast, maar helaas heeft door Corona een tweede volleybalseizoen 

niet kunnen doorgaan. 

 

Voor het nieuwe seizoen zijn de scheidsrechters inmiddels ingedeeld, dat is meestal het 

meeste werk. We hopen op een volledig en normaal seizoen.  

 

Frank Andrioli 

Wedstrijdsecretaris NIVO. 

 

 

f) Technische commissie 

 

Bij afwezigheid van Jesper, neemt Frank Andrioli de toelichting bij het onderstaande verslag 

over. Verder is het goed om te vermelden dat Angela vanuit het bestuur in de Jeugd 

Technische Commissie zit.  

 

Na een bijzonder seizoen hebben we gelukkig een boel weer kunnen oppakken. 

Waar de plannen van de TC & JTC dit seizoen eigenlijk gingen over de communicatie met de 

spelers en coaches, bleek het uiteindelijk vooral te gaan om de nieuwe teamindelingen en 

trainers indelingen. Zoals elk jaar een puzzel.  

Het is ons ook ditmaal weer gelukt om het allemaal rond te krijgen. We hopen aankomend 

seizoen alles volgens het, in het Technisch Beleidsplan beschreven, schema te laten lopen en 

zullen ons daarvoor inzetten. 

 

Ik neem vooral mee naar aankomend seizoen:  
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goede en duidelijke communicatie met trainers, spelers én coaches. 

 

Met sportieve groet, 

 

Jesper 

Namens de Technische & Jeugd Technische Commissie. 

 

 

  g) Toernooicommissie 

 

Bij afwezigheid van de Toernooicommissie, neemt David het onderstaande verslag voor zijn 

rekening.  

 

Afgelopen jaar hebben wij door Corona geen toernooi kunnen organiseren, maar hebben als 

alternatief de eerste "Paas Pubquiz" gehouden. 

Volgens de reacties en ook naar onze eigen bescheiden mening was het een groot succes en 

we denken erover na om de Pubquiz jaarlijks terug te laten komen, maar dan wel in de pub. 

 

Na deze quiz heeft Hans besloten de toernooicommissie te verlaten, om zo de openstaande 

'vacature' van secretaris te kunnen gaan vervullen. Wij danken Hans voor zijn inzet en inbreng 

bij de pubquiz en wensen hem veel succes in het bestuur. 

 

Dan willen wij voor komend seizoen mits dit natuurlijk weer mag de standaard toernooien 

oppakken en trachten om ook extra zaterdagavond toernooitjes te gaan organiseren, zowel 

open als gesloten. 

 

Wij hopen op een gezellig en toernooi vol jaar en hebben er sowieso al zin in!! 

 

Groeten van de toernooicommissie, 

 

Amko en Raymond. 

 

 

 h) Shirtcommissie 

 

Bij afwezigheid van de shirtcommissie, neemt Kees Jan dit waar en licht het onderstaande 

verslag toe.  

 

De wedstrijdshirt gaan hun 5e seizoen in. De kwaliteit van de shirts is prima, mede door het 

minimale gebruik van afgelopen seizoen. De shirts kunnen nog zeker een seizoen mee. 

 

Tijdens de vorige ALV heeft de shirtcommissie een verzoek ingediend voor de aanschaf van 

nieuwe wedstrijdtassen voor alle teams. De teamtassen waren hoog nodig aan vervanging 

toe. Dankzij het sponsorgeld van Rabo ClubSupport actie van de Rabobank is dit mogelijk 

gemaakt. 

 

Voor het seizoen 2020-2021 zijn er 6 nieuwe shirts aangeschaft dankzij de sponsoring van 

Tom & Lily voor het team MA1. 
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Voor het seizoen 2021-2022 zijn er 8 nieuwe shirts in bestelling. Voor het team van Heren 4 is 

Installatiebureau Rutgers de nieuwe sponsor. De shirts zijn voor aanvang van het nieuwe 

seizoen gereed. 

 

Afgelopen juni zijn alle shirts (behalve van Heren 1) gecontroleerd en geïnventariseerd. Door 

kleine aanpassingen in de teams en een paar verzoeken voor een andere maat zijn er een 

paar veranderingen voor wat betreft de shirtverdeling. De shirts zullen in de nieuwe 

teamtassen verspreid worden. 

 

Afhankelijk van het gebruik tijdens het komende seizoen en het wassen van de shirts zullen de 

shirts mogelijk nog 2 seizoenen mee kunnen.  

Hierbij het verzoek om de shirts op een kreukvrij programma te wassen en niet in de 

droger te stoppen. 

 

Namens de shirtcommissie, 

 

Emi Suzuki en Sandra van Dok  

 

 

i) Vertrouwenspersoon 

 

 

Marion de Jong is aanwezig en meldt dat er geen bijzonderheden zijn over het afgelopen jaar.  

 

Het blijft altijd goed wel te benoemen dat er een vertrouwenspersoon is. 

 

Bij deze.  

 

 

j) Sponsor/PR-commissie 

 

Frans geeft een toelichting op het onderwerp. Op dit moment hebben we geen echte Sponsor 

en/of PR-commissie.  

We vragen geïnteresseerde leden zich hiervoor aan te melden.  

We zullen dan samen met het bestuur bekijken wat de taken en verantwoordelijkheden zijn. 

De meeste sponsorcontracten die we hebben lopen het komende seizoen door. 

Op de NIVO website kun je zien wie onze sponsors zijn.  

Kramer Keukens is erbij gekomen sinds vorig seizoen, en Rutgers Installatie bureau dit 

seizoen. Ook van de supermarkt Deen is er een bijdrage gekomen.  

De supermarkt VOMAR heeft ook een nieuwe actie (KIK) waarvoor we ons hebben 

aangemeld. Meer nieuws over hoe leden hier aan mee kunnen doen, volgt via de nieuwsbrief.   

 

David vraagt nog een keer om actieve leden voor deze commissies.  
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k) Materiaalman  

 

Michel Stam is aanwezig en geeft een toelichting op de stand van zaken. Hij zal de 

wedstrijdballen op de training uitdelen i.v.m. de lage opkomst vandaag.  

 

Alle wedstrijdballen zijn gecontroleerd. De meeste hiervan liggen in de kast en een aantal bij 

de teams.   

Alle trainingsballen zijn gecontroleerd en op druk gebracht.  

Voor aanvang van de wedstrijden moeten de wedstrijdballen gecontroleerd worden op de juist 

druk. 

 

Afgelopen jaar is een team een bal kwijtgeraakt en heeft deze vergoed aan de vereniging. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Michel Stam 

 

 

10) Kascommissie / verlenen decharge 

 

David licht het verslag van de kascommissie toe.  

 

De kascommissie, bestaande uit Esther Egging en Dinalbert Ortega, heeft op 26 augustus 

2021 de boeken gecontroleerd bij penningmeester Frans. Hierover schrijven zij als volgt: 

 

Frans heeft ons aan de hand van zijn bestanden meegenomen in de financiële administratie 

van NIVO.  

De map met bankafschriften en achterliggende facturen was voor ons beschikbaar om in te 

zien. 

We hebben onze waardering uitgesproken in de richting van Frans voor de overzichtelijke 

administratie.  

Wij hebben enkele facturen gecheckt met zijn bestanden. Alle vragen die wij hadden konden 

adequaat beantwoord worden. Die vragen gingen zowel over facturen en vergoedingen en 

effecten van de corona crisis op de inkomsten/uitgaven van de vereniging, maar ook over de 

rekening en een toelichting op de afwijking daarvan t.o.v. de begroting.  

  

Als de ledenvergadering instemt met de jaarrekening en het jaarverslag en het gevoerde 

bestuur, kan decharge aan het bestuur worden verleend. 

  

Met een vriendelijke groet, 

  

Dinalbert en Esther. 

 

 

 

 

 

 



 

16 

11) Instellen nieuwe kascommissie 

 

David stelt aan ALV voor om voor het komende seizoen Esther Egging en Martin Röben te 

benoemen als kascommissie. De ALV gaat akkoord, Esther en Martin zijn hierbij formeel 

ingesteld als kascommissie.  

 

 

12) Contributie nieuwe seizoen 

 

Frans meldt dat de NEVOBO de bijdrages afgelopen twee jaren elk jaar met € 2,50 verhoogd 

heeft, maar NIVO heeft dit vorig jaar niet doorberekend. Het voorstel is daarom nu om de 

contributie met € 5 euro te verhogen voor NEVOBO leden. In de begroting is hier al rekening 

mee gehouden.  

De ALV gaat hiermee akkoord, maar er zijn wel vragen: het is een relatief grote verhoging 

(van €10 naar €15), zonder dat we goed weten wat hiervoor de reden is. De penningmeester 

neemt dit mee als actiepunt en zal dit naar leden terugkoppelen.  

 

 

13) Huishoudelijk reglement  

 

Hans licht toe dat er behoefte bestond om naast ereleden ook leden van verdienste te kunnen 

benoemen, maar dat hiervoor geen richtlijnen waren. Daarom is er een tekstvoorstel 

meegestuurd bij de uitnodiging van de ALV. Bij akkoord zal deze tekst worden toegevoegd 

aan het huishoudelijk regelement of de statuten.  

 

De ALV gaat akkoord maar heeft ook wel wat vragen: hoe gaat het voordragen precies en wat 

zijn de criteria dan (dit staat in het tekstvoorstel) en wie zijn eigenlijk onze huidige ereleden?  

Rob Kimpe is aanwezig en in ieder geval een erelid, maar is hij de enige?  

 

Het bestuur neemt dit mee als actiepunt: de namen van de ereleden zouden zichtbaar en 

bekend moeten zijn, bijvoorbeeld op de website.  

 

 

14) Speerpunten / doelstellingen komend seizoen 

 

David bespreekt een aantal speerpunten voor het komend seizoen, maar blikt eerst even terug 

op de punten van vorig seizoen. Deze waren onder andere “wennen aan elkaar als bestuur, 

en werken aan een beleidsplan/missie en visie.” Dit is goed gegaan en van het beleidsplan 

hebben we inmiddels het resultaat kunnen zien.  

Het organiseren van clinics is niet doorgegaan, dat nemen we mee voor dit seizoen. Dat geldt 

ook voor het organiseren van een regiodag i.s.m. het Team Westfriesland.  

 

We dit jaar weer meedoen aan de Grote Clubactie, het wordt een combinatie van langs de 

deur gaan en online verkoop (bvb. voor senioren). Vorig jaar was er een grote bijdrage van 

bepaalde teams, dat was goed om te zien.  

 

We gaan het komende jaar ook weer meedoen aan Rabo Club support.  
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Ook zal NIVO weer meedoen aan de ondersteuning van de Iron Man, zie hiervoor de mails 

van Koen Jaasma. Mensen die zich hebben aangemeld, hebben nog geen bevestiging 

ontvangen, dit zal worden opgenomen met Koen.  

 

Eerder was al aangegeven dat de NIVO website er wat oubollig uitziet, Bert en Gabrielle zijn 

bezig met een update van de website. De verwachting is dat dit in de loop van dit jaar gaat 

gebeuren. 

 

Op zaterdag 14 mei 2022 staat op de planning om een jubileumfeest te organiseren (we 

bestaan dan 31 jaar, het vieren van 30 jaar bestaan was dit jaar niet mogelijk).  

David doet een oproep voor commissieleden voor een feest/jubileumcommissie.  

Gerhard meldt zich vast aan.  

 

Tot slot: er is een idee voor het organiseren van een  “seniorenweekend”, dit wordt dan een 

soort volleybalkamp voor de oudere jongeren. Er ligt nog geen concreet plan, alle suggesties 

zijn welkom.  

 

 

15) Rondvraag 

 

David gaat alle aanwezigen langs om te zien of er nog vragen zijn.  

 

Michel wil nog even terugkomen op de NEVOBO contributieverhoging. Met diverse acties 

krijgen we allerlei geld binnen, kan deze verhoging dan niet uit zo’n potje komen? Waarom 

moet dit bij de leden terechtkomen die ook zo veel vrijwillig voor de vereniging doen?  

David antwoord dat we integraal hebben gekeken naar begroting en Frans voegt nog toe we 

inclusief de verhoging nu al op een klein tekort uitkomen.  

 

Marion vraagt naar de shirtsponsors, betalen we daar alleen de aanschaf shirts van of betaalt 

de sponsor ook jaarlijks een bedrag? 

David meldt dat dit initieel alleen de shirts was, en oorspronkelijk dus ook niet erg interessant 

voor de vereniging.  

Nu is er wel een nieuwe opzet, bijvoorbeeld Rutgers, dat bedrijf betaalt wel meer dan strikt 

noodzakelijk is (€350 is nodig maar ze betalen €600 euro, dus er komt wel iets extra’s binnen). 

Maar… we zijn ook niet zo heel zichtbaar, dus wat kun je daar tegenover stellen? 

Eelco: mogen we geen reclame uitingen in de Kers ophangen? 

Dit wordt een actiepunt voor het bestuur: nagaan wat er aan reclame in de Kers mogelijk is.   

 

Eelco vraagt naar de Club van 50 – wat is de stand van zaken?  

Het antwoord is dat dit nu stil ligt bij gebrek aan sponsorcommissie (of iemand anders moet 

het oppakken).  
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16) Dankbetuigingen  

 

David bedankt allereerst Sarah (die niet aanwezig is), zij heeft goed werk geleverd als 

secretaris. Ze had een waardevolle inbreng als bestuurslid. De organisatie van de libdub was 

een memorabele gebeurtenis en erg leuk om te doen met zoveel leden. Helaas is Sarah door 

privé omstandigheden wat eerder gestopt dan verwacht. Ze wordt hartelijk bedankt namens 

bestuur en vereniging. 

 

Bert en Koen (beide niet aanwezig) hebben jarenlang de Toernooicommissie gevormd, maar 

er was eerder nog geen gelegenheid om ze hiervoor te bedanken. Maar ook daarna zitten ze 

niet stil, zoals de organisatie van de Iron Man, de website, en diverse andere zaken.  

 

Frank Bruins (niet aanwezig) is vorig jaar afgezwaaid als voorzitter, maar zit daarnaast 

bepaald niet stil, zo ondersteunt hij de ledenadministratie, heeft hulp geboden bij het opstellen 

van het beleidsplan, heeft het zomervolleybal in de ADOS hal georganiseerd, geeft invulling 

aan de website met de juiste informatie, en gaat meedoen aan jeugdkamp commissie. Dit is 

niet altijd voor iedereen zichtbaar. Frank: enorm bedankt.  

 

Dan staat Kees Jan op en richt zich tot Nico Dol, die wel aanwezig is.  

Nico is een expert op gebied van jeugdkampen, in het afgelopen jaar heeft hij aangegeven dat 

hij ermee gaat stoppen. Kees Jan geeft een beschrijving van de organisatie van een kamp en 

welke belangrijke rol Nico daarin speelde. Hieronder zijn de vaste momenten in de aanloop 

naar het kamp toe. Een “klassieker” die velen zich herinneren was het moordspel op Texel. 

Nico heeft vele mooie herinneringen gerecreëerd voor de jeugd maar ook de begeleiders, 

waarvoor we hem hartelijk bedanken.  

 

Nico reageert kort. Een andere memorabele gelegenheid was Heeg, waar de muizen door het 

pand renden. Hij heeft het met veel plezier negen jaar gedaan, maar merkte dat de binding 

met de jeugd steeds minder werd en is daarom gestopt.   

 

 

17) Bestuurswisselingen 

 

Zoals al is gemeld is halverwege het seizoen de functie van secretaris voorlopig overgegaan 

van Sarah naar Hans. De ALV gaat akkoord met deze benoeming en Hans is daarmee 

formeel aangetreden als secretaris.   

 

 

18) Sluiting  

 

David sluit om 22.00 uur de ALV. De notulen zullen gedeeld worden via de mail, net als vorig 

jaar.  

Hij nodigt de aanwezigen uit voor een drankje in de Kers.  

 

Eelco vraagt David tot slot nog hoe zijn eerste jaar als voorzitter is bevallen. 

David geeft aan dat het lastig was i.v.m. Corona. Maar hij is goed opgevangen door het zittend 

bestuur en ook door Frank Bruins.  

 


