
Agendapunt 5a: JAARVERSLAG SECRETARIAAT SEIZOEN 2018/2019 

 

Jaarvergaderingen 

De vorige ledenvergadering werd gehouden op 19 oktober 2018. Aanwezig waren 13 leden en 12 

bestuursleden (meer ivm overdracht functies). 

 

Bestuurssamenstelling 

Na de ledenvergadering had het algemeen bestuur de volgende samenstelling: 

 

Functie Naam Sinds Aftredend 

Voorzitter Willem van Otterloo 2018 2024 

Secretaris Jeannette Kok 2018 2024 

Penningmeester Bea Schuur 1998 2022 

Ledenadministratie/contributie-inning Marloes van Marle 2013 2023 

Technische commissie Heren 

Dames 

Wedstrijdzaken 

Boy Beulen 

Fleur Aalbers 

Marco van den Hoorn 

2016 

2016 

2007 

 

2021 

2021 

 

Arbitrage Tabitha Roest-v.d. Heijden 2018 2024 

 

Commissies en vrijwilligersfuncties 

Naast het algemeen bestuur zijn gedurende het seizoen 2018/2019 de volgende commissies en 

vrijwilligers actief binnen de vereniging: 

 

Functie Naam 

Trainerscoördinator  

Coördinator CMV (  6-12 jaar) Crystal Water 

Coördinator Jeugd (12-18 jaar) Vacant 

Zaalleiding Sander Hesp 

Frouwkje Jonker 

Evenementencommissie Els v/h Slot 

Machteld Smit 

Niels Goedhart 

Kascontrolecommissie Marijke van Norden 
Jolanda Duits 

Materiaalbeheer Boy Beulen 

Sponsoring Adriaan Mons? 

Website Hans Teeling 

Social media Facebook 

Twitter 

Evenementencommissie 

Robert Schuur 

Coördinator St. Oud Papier Actie Ermelo Marloes van Marle 

 

Hierbij wordt opgemerkt dat verschillende commissies en vrijwilligersfuncties gedurende het seizoen 

de hulp hebben gehad van diverse leden. Ook hebben veel leden zich ingezet als scheidsrechter, 

trainer, coach of vrijwilliger inzameling oud papier.  

 

Het bestuur bedankt alle vrijwilligers heel hartelijk voor hun inzet voor de vereniging afgelopen 

seizoen.



 

Activiteiten 

Er zijn dit seizoen verschillende acties geweest om de clubkas te spekken: de Grote Club Actie, de 

Oud Papier Actie, de Rabobankactie en de oliebollenactie. Door middel van deze acties kan met de 

hulp van vele (jeugd)leden de contributie laag worden gehouden. 

 

De evenementencommissie heeft gedurende het seizoen de volgende activiteiten georganiseerd: 

Sinterklaas is weer bij de CMV langs geweest met zijn pieten, het oliebollentoernooi was weer een 

leuk samenkomen en natuurlijk hadden we een spetterend eindfeest met het thema " Awards Night" .  

 

Buurtsportcoach 

De vereniging maakt gebruik van de inzet van een buurtsportcoach van de Gelderse Sport Federatie. 

Deze functionaris wordt gedeeltelijk gesubsidieerd door de gemeente.  

   

Stijn Sundermann heeft de taken van Jan Bosch overgenomen als buurtsportcoach voor de vereniging. 

Zijn taken zullen o.a. bestaan uit het organiseren van activiteiten ter promotie van volleybal, het 

ontwikkelen van het jeugdbeleid, het opzetten van een doorgaande lijn in de ontwikkeling/opleiding 

van kinderen d.m.v. een trainingsplan en het begeleiden van (jeugd)trainers en jeugdtrainingen.  

 

Op het moment van dit schrijven is besloten om de activiteiten van de buurtsportcoach stop te 

zetten. Dit omdat de uitvoerende taken zoals voorgeschreven door de gemeente niet in lijn lopen 

met wat wij als volleybalvereniging verwachten. 

 

In seizoen 2018/2019 zijn, naast het opleiden van jeugdige CMV-trainers en het begeleiden van 

jeugdtrainers, het CMV-toernooi en CMV ouder-kind toernooi georganiseerd.  

 

Bestuursvergaderingen 

Het algemeen bestuur heeft in de periode juli 2018 – juni 2019 zes keer vergaderd. De voorzitter 

heeft diverse vergaderingen bezocht van o.a. de gemeente inzake de renovatie/nieuwbouw van 

sporthal Calluna, overleg gevoerd met de accommodatiebeheerder over de materialen en overleg met 

de coördinator van Heel Ermelo Beweegt over de inzet van de buurtsportcoach. 

 

Ledenadministratie  

Het ledenaantal bedroeg eind augustus 209 leden. 108 Senioren (waarvan 41 recreanten), 31 

jeugdleden, 33 CMV spelers en 37 overige (niet spelend lid, erelid, etc). 

Om de ledenadministratie op orde te houden, is het belangrijk dat iedereen eventuele mutaties zo 

snel mogelijk schriftelijk aan de ledenadministratie doorgeeft.  

 

 

Jeannette Kok 

secretaris 


