
Notulen van de Algemene Leden Vergadering van Volleybalvereniging Pauwervoll  

d.d. 11-03-2022 (ivm met Corona was deze later dan normaal).  

 

Aanwezig:  Crystel Water-Bais, Marloes van Marle, Marco v.d. Hoorn, Tabith van Roest- 

Van der Heiden, Bea Schuur, Willem van Otterloo, Jeannette Kok, Erik v.d. 

Meer, Hans Teeling, Wim Gerritsen, Wilma Garretsen, Robert Schuur, 

Frouwkje Jonker, Femke Reints, Inge Doornekamp en Ingrid Kruik.  

  

Afwezig m.k.:  Diana Heining, Johan van Essen, Boy Beulen, Fleur Aalbers, Arjan Donk, 

Marjon Schreuder, Annette Driessen, Wim en Jolanda Heining. 

 

Afwezig z.k.: circa 180 leden 

 

  1. Opening 

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

Hij blikt terug op het afgelopen seizoen. Het was een “raar” jaar door de Corona. Er 

waren dan ook weinig activiteiten mogelijk zoals de volledige competitie. 

 

  2. Ingekomen stukken 

1. circa 10 afmeldingen voor de algemene ledenvergadering via de mail. 

 

  3. Notulen algemene ledenvergadering van 28-05-2021 

•  Notulen zijn zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd en ondertekend. 

 

  4. Bestuursmededelingen 

a. Calluna: eindelijk gaan ze met de bouw starten per april 2021. De parasol en KC 

gaan tegen de vlakte. 1 januari 2024 officieel open na proefdraaien. De 

kadergroep zet nu de puntjes op de i, wij hebben nog geen uitnodiging gehad. 

Hans Teeling vraagt zich af of er wel wat gedaan wordt met onze inbreng? Dat 
wordt ons wel verteld door de gemeente. Maar dan gaat het wel meer over: waar 
komen de lampen te hangen, hoeveel velden, waar nooduitgangen, etc. Voor nu 
staat het op 3 ruime(re) velden voor volleybal en aparte hal voor turnen en 
trampoline. Wilma Garritsen vraagt of er netten tussen de velden komen? Ja dat 
is wel de bedoeling. Ook vraagt Wilma wie er allemaal mogen meedenken? Alle 
gebruikers mogen meedenken (dindoa, rolstoelbasketbal, badminton, 
duikvereniging, sparta en wij. Erik v.d. Meer vraagt of er ook 4 velden gemaakt 

kunnen worden? Wij hebben als vereniging gekozen voor 3 ruime velden ipv 4 
krappen velden. 

b. Jubileum 40 jaar: De evenementencommissie is druk bezig met de organisatie. 25 

juni gaat het gebeuren. Het thema is Eighties omdat de oprichting tijdens de 

Eighties was. In de middag zijn er activiteiten voor de jeugd, ’s avonds is er een 

groot feest voor de senioren. De week voor Pasen zal gestart worden met 

uitnodigingen, krantenartikelen, etc. Verzoek aan jullie is of je nog foto’s hebt 

van vroeger. 

c. WBTR: voor 1 juli 2022 dit jaar moest dit geregeld zijn. Ten tijde van deze notulen 

is dit verschoven en wel naar 1 juli 2025. Wij moeten onze statuten aan laten 

passen door een notaris. Ook moeten de UBO’ s van de vereniging aangemeld 

worden bij de KvK. Dit is gebeurd. Tenslotte zal er een 

aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten. Bea wil met al deze 

verandering in de statuten ook meteen vastgelegd hebben dat het boekjaar van 1 

juli tot en met 30 juni gaat lopen. Dit is makkelijker. 

d. Tabitha, Marco, en Marloes zijn extra bedankt met een presentje voor al hun extra 

werk wat ze verricht hebben ten tijde van corona. 

e. Logo wedstrijd: we hebben 15 inzendingen gehad. Er zijn hier drie voorstellen van 



overgebleven. Deze zijn tijdens de ALV gepresenteerd. De uiteindelijke stemming 

zal via een “stemknop” onder alle leden uitgezet worden.. Hans Teeling vindt de 2 

nieuwe inzendingen nou niet echt moderner. Hij vindt het oude logo dan nog 

steeds mooier en zeker vertrouwder. Tijdens het jubileumfeest zal het winnende 

logo bekend en onthuld gaan worden. Inge geeft aan dat je aandacht al snel naar 

het oude, vertrouwde logo getrokken wordt. 

 

  5. Jaarverslagen 

a.   Secretariaat: Er is door de secretaris verslag gedaan van het afgelopen jaar. Wat 

er helaas uitsprong was dat er buiten de club en sponsoracties geen festiviteiten 

georganiseerd konden worden door corona. Het bestuur heeft 6 keer vergaderd 

gedurende het jaar waarbij de meeste vergaderingen online moesten plaatsvinden. 

Het ledenaantal bedroeg eind augustus 2022 180 leden totaal. 

b.   Er zijn nog steeds een aantal vacatures vacant, zoals TC dames/heren, coördinator 

jeugd (12-18 jaar), materiaalbeheerder, sponsorcommissie leden, scheidsrechters 

en trainers.  

c. Technische commissie verslag. Zie bijgesloten schriftelijk verslag, mondeling 

      toegelicht door de voorzitter. Aansluiting jeugd naar senioren is wel 

      problematisch. Hierover wordt nog nagedacht hoe dit verbeterd kan worden om 

      meer jeugd te houden 

 CMV: Groeit nog steeds gestaag. Volgend seizoen wel veel doorstroom naar de 

      jeugd. Om meer CMV’ ers te werven zullen er komend seizoen clinics gehouden 

      worden op de basisscholen in Ermelo. 

  

  6. Verslag kascontrolecommissie en decharge penningmeester 

Kascontrole heeft plaatsgevonden en is goedgekeurd door Wilma Garritsen en Erik 

v.d. Meer. 

  7. Benoeming kascontrolecommissie 

Erik v.d Meer zal de kascontrole nog 1 jaar op zich nemen. Voor de aanvulling wordt 

vriendelijk verzocht om iemand te zoeken met administratieve achtergrond. Ten tijde 

van deze notulen heeft Marjon Schreuder aangeboden om Erik v.d. Meer bij te staan. 

 

 8. Verkiezing bestuur en commissies 

a. De TC is nog steeds op zoek naar iemand die Boy kan bijstaan. Heeft iemand 

suggesties hoe wij mensen hiervoor kunnen benaderen? Erik geeft aan dat dit 

het beste werkt als je het persoonlijk doet. Inge geeft aan dat binnen de teams 

dit bespreekbaar maken ook kan werken. Dan is het wel handig om precies te 

benoemen wat je verwacht van mensen uit het team. Bijv. wie kan er helpen 

een jeugduitje te organiseren, of kan D1 of D2 (voorbeeld) een scheidsrechter 

per team meer leveren? Ingrid Kruik mist in dit verhaal dat er bijna niet 

gevraagd wordt aan ouders van de jeugd en CMV of zij ergens mee kunnen 

helpen. Dit wordt wel gedaan voor CMV trainingen. Erik denkt dat het voor 

wat hoort wat principe best kan werken bij de jeugd en ouders. Dus 

samenvattend is het advies van de aanwezigen om met problemen/uitdagingen 

en openstaande functies vaker gewoon persoonlijk langs de teams te gaan. 

b. Verder zoeken we nog hulp bij diverse andere commissies zoals:  de 

sponsorcommissie en evenementencommissie. Voor de volledige lijst met 

openstaande vacatures, zie toelichting agendapunten. 

  

  9. 

 en 

10. 

Jaarverslag 2019/2020 en  begroting 2021/2022 

De penningmeester licht het jaarverslag en de begroting toe: 

- het resultaat over seizoen 2020/2021 is afgesloten met een plus van € 2779,=. Dit 

komt doordat er tijdens corona bijna geen kosten zijn gemaakt voor zaalhuur en 

trainers.. Aan de andere kant is er ook een paar keer korting gegeven op de 



contributie en competitiegelden doordat er minder getraind kon worden en veel 

wedstrijden niet door konden gaan. 

- Er is nu veel geld gereserveerd voor het jubileumfeest. Ook is er meer geld dan 

normaal gereserveerd voor de jeugd om een of meerdere uitjes te kunnen 

organiseren, omdat zij ook al een aantal jaar niets hebben kunnen/mogen doen. 

- Erik vraagt zich af of we nog doorgaan met het scherm in Calluna. Calluna wilde 

ermee stoppen, maar dat moeten we navragen. Marco zal dit doen. Indien we 

ermee door mogen gaan wil Erik het tot het einde van Calluna nog wel draaiende 

houden. Wel moeten dan de sponsors nog een keer benaderd worden of zij tot het 

einde van Calluna ook willen blijven sponsoren. 

- De Gulf actie is gestopt. Dit leverde niets meer op en de passen hiervoor worden 

ook niet meer verstrekt.  

- Vastelling begroting 2021/2022: dit is op dit moment niet aan de orde wegens de 

grote onzekerheid met Corona, Lockdown, etc. De contributie en competitiegelden 

zijn daarom dus ook niet verhoogd. 

  

 Rondvraag/mededelingen: 

Erik: Punt scherm Calluna is behandeld, verder geen dingen voor de rondvraag 

Wilma: Trainer recreanten. Boy heeft wel rondgevraagd, maar er is nog niemand die 

ja heeft gezegd. Er komt aan het eind van het jaar een compensatie daarvoor, zodat 

het team wat leuks kan gaan doen met elkaar. 

Inge: Laura, Babs en Diana zijn de trainersopleiding gaan doen. Wel zorgen over het 

fluiten van senioren. Sommige teams kunnen maar weinig mensen leveren die 

senioren willen fluiten, enkel jeugd. Dit geeft wel problemen en een rotgevoel. Dit 

wordt door het bestuur onderkend en zal daarom dus ook verder besproken worden in 

een bestuursvergadering. 

Wim: Vraagt zich af of de training van de recreanten heren op de dinsdag ook wat 

vroeger kan. Dit is nu 9 uur. Marco gaat erachteraan. Vervolgens wordt gekeken of 

het merendeel van de recreanten heren dit ook wil en ook kan. 

 

 Sluiting. 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid  Daarna sluit hij de 

vergadering. 

 

 

Ter goedkeuring, 

de voorzitter,     de secretaris, 

 

 

 

Willem van Otterloo    Jeannette Kok 


