
Notulen van de Algemene Leden Vergadering van Volleybalvereniging Pauwervoll  

d.d. 19 oktober 2018 om 20.00 uur bij fam. Heining, Stationsstraat 27. 

 

Aanwezig:    Wim Heining, Marjon Schreuder, Bea Schuur, Marloes van Marle, Fleur 

 Aalbers,Johan van Essen, Crystel Water-Bais, Hans Teeling, Jeannette 

 Kok, Jolanda  Heining, Robert Schuur, Boy Beulen, Lisanne Leune, Bert 

 van Gelder, Marijke van Norden, Sharon Sikkema, Linda Dubbeld, Wilma 

 Garretsen, Annette Driessen, Michael van Zuijlekom, Inge Doornekamp,   

 Jolien de Grijf, Inke Toorman, Erik van der Meer en Willem van Otterloo. 

   

Afwezig m.k.: Niels Goehart, Hans Hillerts, Eveline van Looijengoed, Machteld Smid, Henk 

Boot, Johan Crooy, Ronald Bekema, Patrick Plakmeyer, Bea van ’t Hul, Joke 

Rebema, Henk Koster, Tjitske Veenstra, Barbara en Rolf Versteeg, Renate 

Mulder, Kees van der Beek, Alexander Zalm, Gerrit Timmerman, Joris de  

Vries, Esther de Wolf en Taco Braart. 

 

Afwezig z.k.: circa 190 leden 

 

  1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom.  

Hij blikt terug op het afgelopen seizoen.  

  2. Ingekomen stukken 

1. Diverse afmeldingen voor de algemene ledenvergadering 

  3. Notulen algemene ledenvergadering van 27 oktober 2017 

Er zijn geen opmerkingen. 

De notulen worden goedgekeurd en ondertekend. 

  4. Bestuursmededelingen 

a. Punt nieuwe sporthal staat nog steeds. Dit kan vooral komen door de nieuwe 

gemeenteraad. Wat betreft de indeling van de nieuwe hal, hiervoor zullen we nog 

worden uitgenodigd. 

 De planning is nu dat het in maart 2020 klaar moet zijn voor gebruik.  

 

  5. Jaarverslagen 

a. Secretariaat: veelal bestuur/commissie vacatures. Aantal leden blijft redelijk   

stabiel. 

b. Technische commissie doet mondeling verslag.  

 Dames: 
 Gestart met 3 teams door last minute afmeldingen. Wel volle teams, maar gezien 

de vele blessures vorig seizoen denkt TC dat dit de beste oplossing is. 

 Heren: 
De heren teams zitten redelijk vol. Er komen echter nog steeds aanmeldingen. 

Deze worden nu bij de heren recreanten gevoegd. Dat wordt ook wel vol, maar het 

is even niet anders. 

CMV: 

CMV-leden doen het goed. Zijn met 4 teams gestart. Groot probleem blijft de 

trainers. Er is nu een verzoek bij ROC landstede neergelegd voor volgend seizoen 

om stagiaires te leveren. Voor dit seizoen was het helaas te laat. Oproep voor 

trainers blijft dus staan. Al is het maar om de week. 

 

  6. Verslag kascontrolecommissie en decharge penningmeester 

Kascontrole heeft plaatsgevonden en is goedgekeurd. 

  7. Benoeming kascontrolecommissie 

Jolanda Duits en Marijke van Norden zijn benoemd in de kascontrolecommissie. 

    



8. Verkiezing bestuur en commissies 

Als secretaris zal Jeannette Kok de taken overnemen van Marjon Schreuder. 

Tabitha Roest-v.d Heijden zal de scheidsrechterstaken van Johan van Essen 

overnemen. 

TC dames zal door Lisanne Leune overgedragen worden naar Linda Dubbeld 

Als nieuwe voorzitter heeft Willem van Otterloo zich gemeld. Pauwervoll is blij dat hij 

de taken van Wim Heining over wil nemen. 

Wim Heining zal tijdelijk als vice-voorzitter aan de slag gaan. 

Tenslotte stoppen Esther, Boy en Renske met de evenementencommissie. Wieneke 

heeft aangegeven dit wel te willen doen. Laura Schreuder heeft ook interesse om dit 

op te pakken.   

 PAUZE 

  9. 

 en 

10. 

Jaarverslag 2016/2017 en vaststelling begroting 2017/2018 

De penningmeester licht het jaarverslag en de begroting toe: 

- het resultaat over seizoen 2017/2018 is afgesloten met een plus van € 1439,=,  

- Grote club actie heeft meer opgebracht dan verwacht. 

- Ook het teruggeven van de zalen heeft veel kosten bespaard. 

- Ondanks dat er meer kosten zijn gemaakt op kleding en scheidsrechters, toch een 

positief jaar.  

- Voor volgend jaar wacht ons ook een positief resultaat. Dit biedt ruimte voor extra 

dingen. Over 3 jaar bestaan we 40 jaar. Voorstel is om geld te reserveren om dan 

een leuk feest te kunnen geven. 

- Het scherm dat momenteel nog in Calluna hangt staat heel klein begroot. Dit 

komt omdat het scherm weg moet per 1 januari. 

- Op de vraag of de zaalhuur met de nieuwbouw ook omhoog zal gaan kunnen we 

melden dat is afgesproken met de gemeente dat dit niet het geval zal zijn. 

- In de begroting 2018/2019 is geen verhoging van de contributie en het 

competitiegeld opgenomen  

De begroting 2018/2019* wordt goedgekeurd en vastgesteld. 

 Rondvraag/mededelingen 

Willem van Otterloo: 

Voorstel om op de website 2 wekelijks nieuws te plaatsen. Ook merkt hij op dat de 

Dames 1 elke week of in ieder geval vaak in de krant komen en de Heren niet. Uitleg 

is dat dit aan het aanleveren ligt, maar ook aan de keuze die de krant maakt welk 

team wel en welk team niet. 

Inge Doornekamp:  

Geeft aan niet blij te zijn hoe de nieuwe teamindeling gepresenteerd is. Zonder 

overleg. Uitleg hierbij is in eerste instantie is de indeling gemaakt op de wensen van 

de teams. Deze teams waren dan wel erg krap. Tijdens de vakantie hebben er 

onverwacht nog een aantal mensen afgezegd. Om toch te kunnen starten na de 

vakantie moest er op korte termijn dus keuzes gemaakt worden. Wim geeft aan dat er 

inderdaad dingen anders hadden gemoeten qua communicatie en dat dat reeds op de 

agenda staat om aangepakt te worden. 

Erik van der Meer: 

Mocht het scherm wel bij John mogen hangen, is hier dan interesse voor? Geopperd 

wordt of het een idee is om een mobiel scherm te maken die wij zelf in de gang 

plaatsen bij wedstrijden. Eric gaat dit navragen. 

Bert van Gelder: 

Zijn de netten van Calluna of de gemeente. Deze zijn van de gemeente. Er missen 

namelijk elke keer dingetjes. Vraag is daarbij of reparatie gevallen gemeld dienen te 

worden bij Triade of Calluna. Nog een punt is dat de kast die in de Triade staat te 

klein is. Helaas mogen wij er zelf niets anders neerzetten. 

 

 



 

Diana: 

Wat betreft het aantrekken van trainers. Zij merkt dat ouders eventueel wel 

geïnteresseerd zijn, maar dat de drempel nu te hoog is. Deze kan eventueel verlaagd 

worden door het geven van een cursus. Is hier mogelijkheid toe? Met Jan Bosch is 

overleg geweest om dit een keer na de CMV training te doen (van 18.00  19.00). Diana 

en Crystel werken dit verder uit. 

Lisanne Leune: 

Desktop en mobiele versie van de website verschillen nogal. Veel informatie mist op 

de mobiele versie. Erik en Hans gaan hiermee aan de slag. 

Marloes van Marle: 

Is bezig met het uitzoeken van het archief en interessante dingen over te zetten naar 

een digitale versie. Vraag van Marloes of iemand interesse heeft in de oude Pauw-

boekjes. Oplossing hiervoor is dat de boekjes nog 3 jaar bewaard blijven en 

tentoongesteld worden tijden het 40-jarig jubileum. Daarna kunnen ze eventueel 

vernietigd worden. 

Esther : 

Esther, Boy en Renske stoppen als evenementen commissie. Wieneke heeft zich 

aangemeld. Zijn er nog meer gegadigden? Laura Schreuder heeft ook el interesse. 

Graag wil de commissie er nog 2 bij, dus als je iemand weet geef het dan door. Verder 

de vraag of het handig is om per team een budget vast te stellen voor team uitjes. Bij 

de CMV zal dat niet werken omdat de kracht van de vereniging, is dat de jongeren dit 

samen vieren, zoals sinterklaas en het jaarlijks CMV-uitje. 

Marjon Schreuder: 

Oproep voor het sinterklaasfeest dat 28 november van 17.00 - 18.00 gehouden wordt. 

We hebben hiervoor nog zwarte pieten nodig en een sinterklaas. Wie meld zich aan? 

Sharon en fleur geven aan wel zwarte piet te willen zijn. 

Verder is er bij de afmelding van Kees van de Beek een opmerking gekomen over de 

locatie van de algemene ledenvergadering. Deze zou wat hem betreft wel wat meer tot 

de verbeelding mogen spreken; oftewel zaaltje huren. Als antwoord op zijn vraag 

zullen we hem de vraag stellen welke hoedanigheid hem ertoe zal bewegen om dan 

naar de ALV te komen. 

Wim Heining: 

Op de rotzooi zolder liggen nog een hoop oude tenues. Wat gaan we hiermee doen. 

Voorstel is om dit aan een goed doel te doneren, bijv. kleding voor Gambia, Afrika. Alle 

aanwezigen zijn het hiermee eens. Marijke, Willem, Wim en Michael weten eventueel 

wel een goed doel. 

 Sluiting. 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng. Daarna sluit 

hij de vergadering en nodigt iedereen uit voor een drankje. 

 

 

Ter goedkeuring, 

de voorzitter,     de secretaris, 

 

 

 

Wim Heining /Willem van Otterloo Jeannette Kok 


