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Notulen  Algemene ledenvergadering (ALV) V.V.Victoria 

 
 
Datum:  14-11-2017             Tijd: 20.00u            Locatie: Plok 
 
Voorzitter: Jan Meurkes 
 
Notulist: Helmine Lankhorst 
 
Aanwezig: Jan Meurkes   Lex van Iersel  Helmine Lankhorst 
  Bertil van Mierlo  Wieneke v.d. Bor Majella Schuurman 
  Sandra Schuurman  Roos Vloet  Wilma Tiemessen 
  Iris Wienholts   Anouk Schuurman Gert Jan Dijkstra 
  José Hubers   Toos Rutjes  Theo Huyveneers 
  Sandra Tebes   Nienke  van Dijk Pien van Iersel 
  Kristie Fierkens  Inge Evers  Carlien Fierkens 
  Vera Vloet 
 
Afgemeld:  Susan Kluitman  Charles Kluitman Jannette Gudden-Staarink 
  Elien Derksen   Sanne Derksen Lyanne van Vuuren 
  Sandra te Lintelo  Ellen van Minnen Rita ter Horst 
  Wouter Kuit   Gerda Wijskamp Dick Schep  
  Ans Peters   Marja Wijnands Marloes van Haaren 
  Jurgen Ratering  Brigit Derksen  André Hermsen  
  Marleen Verkerk 
   
  
 
Opening: 
Jan opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
Agendapunt ‘begroting 2016-2017’ moet zijn ‘begroting 2017-2018’. 
De agenda wordt vastgesteld. 
De presentielijst gaat rond en wordt ingevuld. 

 
Mededelingen: 
Van de voorzitter: 
Jan Meurkes  geeft aan dat het komende jaar zijn laatste jaar zal zijn als voorzitter van v.v. 
Victoria. 
 
Notulen ALV 22-11-2016: 
De notulen waren te lezen op de website en worden vastgesteld. 
 
Jaarverslagen commissies: 
Jeugdcommissie: 
Lex leest het jaarverslag van de jeugdcommissie voor.  
Terugkijkend op het afgelopen seizoen, kom ik eerst het jeugdvolleybaltoernooi tegen. 
Dat dit jaar wat stroef verliep, door externe factoren waar wij zelf geen grip op hadden. De 
kinderen vonden het een leuke sportieve dag en dat is toch het belangrijkste. 
Sjors Sportief werd mede door de hulp van onze jeugdige trainsters weer een succes. 
Ook mede door het vakkundige schminken van de jeugdcommissiedames kon Sinterklaas 
weer veilig over straat met zijn Pietjes en ging hij weer naar vele gezinnen toe. 
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In het nieuwe jaar zijn we met een groot aantal jeugdleden naar het EK volleybal in Arnhem 
geweest. 
Dat was een leuke, gezellige middag waar spannende wedstrijden te zien waren en we met 
zijn allen lekker gesnackt hebben in Valkenhuizen. 
Didam op Stelten was voor de meeste mensen wel geslaagd. Helaas konden wij dat niet 
beamen en was er een zeer magere opkomst. Maar hulde aan de meiden die wel geholpen 
deze dag. 
Het jaarlijkse jeugdkamp stond weer op de rol, de dames van de jeugdcommissie zijn er ook 
dit jaar weer erg druk mee geweest. En mede door de extra hulp van vele Victorianen was 
het een gezellig weekend waar iedereen het enorm naar zijn zin heeft gehad. 
Ook hebben we een ouderavond georganiseerd, zodat de ouders meer betrokken worden bij 
de vereniging; om zo wat extra hulp los te peuteren. Helaas was er een magere opkomst. In 
de toekomst misschien opnieuw proberen. 
Zo richting het einde van het volleybalseizoen was daar het jaarlijkse kaderfeest. Waar we 
met zijn allen gezellig aan het sporten en bewegen waren d.m.v. de funolympics. Hilarisch 
om te zien en er werd veel gelachen. Daarna een gezellige avond gehad. 
Verder moet het mij van het hart dat we na de zomervakantie een hele gezellige avond 
hebben gehad in het kader van: een keer  anders een vergadering beleggen aan de bar bij 
Mike. 
Dat is wel DE manier om iedereen te mobiliseren voor een goed overleg. Dat is een tip voor 
mijn opvolger om deze geweldige dames extra te motiveren. 
Sandra Tebes, Sandra te Lintelo, Sandra Schuurman en Majella Schuurman, enorm bedankt 
voor de geweldige steun en enorme hulp voor alles wat we gedaan hebben, zonder jullie had 
ik dit allemaal niet gekund. 
Bedankt. 
 
Gevraagd wordt hoeveel kinderen met Sjors Sportief mee doen? Antwoord: rond de 5 tot 6 
kinderen. Helaas blijven er weinig kinderen hangen bij de vereniging.  
Het is van de zaterdag naar de maandag verplaatst. 
 
De wedstrijdcommissie  
Zij zijn vanavond niet aanwezig. Namens Ellen van Minnen en Rita ter Horst wordt het 
volgende verslag voorgelezen: 
We hebben dit seizoen, in overleg met de teams, op zaterdagen geen thuiswedstrijden meer 
om 17.00 uur. De jeugdteams, meiden A en meiden C, spelen om 13.00 uur en Dames 2, 4 
en 5 spelen om 15.00 uur. Hierdoor proberen we een stukje gezelligheid en saamhorigheid 
binnen de vereniging te behouden cq uit te breiden.  
Wederom hebben we geprobeerd om zoveel mogelijk thuiswedstrijden van de diverse teams 
te bundelen. Helaas was de indeling van NeVoBo niet voor ieder team even gunstig 
,waardoor we die doelstelling niet helemaal hebben kunnen waarmaken. Des al niet te min 
vinden we dat we tevreden kunnen zijn.  
Verder zijn we vanaf dit seizoen verplicht om over te stappen op het gebruik van het Digitaal 
Wedstrijd Formulier, het zo genoemde DWF. De wedstrijdformulieren zijn komen te vervallen 
en mogen dus ook niet meer gebruikt worden. Zoals een ieder van jullie vorig seizoen al wel 
gezien heeft, zijn we bezig geweest met het uitproberen van de optie ‘Live bijhouden‘. 
Helaas is gebleken dat de wifi te instabiel is en hebben we moeten besluiten om hier niet 
mee verder te gaan. Dit houdt in dat we zijn overgestapt op de digitale optie ‘Resultaat 
invoeren’. Bovendien  hopen we dat we door andere tablets, die door Jan Meurkes, voor nop 
geregeld zijn, dat het één en ander ook soepeler gaat verlopen. We zijn ons ervan bewust 
dat de optie resultaat invoeren niet de meest ideale optie is, maar andere opties zijn er niet. 
Daarom zullen wij zorgen dat we voorlopig bij de thuiswedstrijden aanwezig zullen zijn om 
het te begeleiden, maar uiteindelijk doel blijft dat de teams dit samen met de scheidsrechters 
en zaaldienst  gaan uitvoeren. Als we elkaar helpen gaat het vast lukken!  
 We wensen iedereen een sportief seizoen toe! 
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De recreantencommissie 
Theo Huyveneers leest het verslag voor.  
De zestien dames recreanten verzorgen jaarlijks het oliebollen- en eindtoernooi. 
De mixgroep recreanten heeft dit jaar twee goede recreanten welkom mogen heten. De 
groep bestaat uit zes dames en zes heren. Het is een hechte groep en de opkomst is 
gemiddeld tien recreanten. De aanvangstijd van de training bevalt goed. 
De twaalf heren recreanten hebben vijfendertig keer onder de bezielende leiding van Dick 
Schep getraind.  In de loop van het seizoen is er een recreant bijgekomen. De gemiddelde 
bezettingsgraad van de trainingen was 80%. Op het niet afmelden voor een training staat 
een boete van een euro maar de boetepot was leeg.  Een aantal heren – het dreamteam – 
neemt vier keer per jaar deel aan het Nevobo recreantentoernooi dat in Pannerden was 
gehouden. Zij hebben zich in de A-poule kunnen handhaven. 

 

Kascontrole:  
Sandra Schuurman en Roos Vloet hebben op basis van steekproeven op 9 november de 
kascontrole uitgevoerd. Zij hebben geen onregelmatigheden aangetroffen. De 
penningmeester wordt gedechargeerd. 
Roos Vloet is aftredend, Sandra Schuurman voert in 2018 nog één keer de kascontrole uit. 
Wilma Tiemessen biedt zich aan om de komende twee jaar de kascontrole uitvoeren. Dit 
voorstel wordt aangenomen. 
 
Jaarrekening seizoen 2016-2017: 
De jaarrekening en begroting zijn besproken en toegelicht..  
Jan neemt contact op met de gemeente i.v.m. kabelaansluiting  i.p.v. wifi. Er zal een 
investering nodig zijn voor de aanschaf van tablets. 
Beachvolleybal: degenen die het toernooi organiseren, krijgen een startbudget van 400€. 
De netto opbrengst was €800,00. Een aantal dames heeft dit toernooi met ondersteuning 
van enkele heren goed georganiseerd. Het resultaat is verwerkt in de begroting 17/18 omdat 
het boekjaar loopt van 1 juni tot 1 juni. 
De jaarrekening en begroting worden goed gekeurd.  
 
Jubilarissen: 
Frank van Minnen, 12½ jaar. 
Ton Smits, 25 jaar. 
Clara Wolters, 25 jaar. 
Robin Tebes, 25 jaar. 
Ans Hoeving, 12½ jaar. 
 
Bestuurszaken: 
De trainers die in seizoen 2016-2017 training hebben gegeven, krijgen een bon voor hun 
inzet. 
 
Aftreden Lex van Iersel 
Lex is 5 jaar geleden gestart met zijn werkzaamheden en wordt bedankt voor zijn inzet. Zijn 
kenmerk was de persoonlijke benadering.  
Hij wordt ook bedankt door de leden van de jeugdcommissie. 
De taken van Lex moeten overgenomen worden door overige leden van de vereniging. 
 
 
Rondvraag: 
Sinterklaas staat nog niet op de website. Roos en Sophie krijgen complimenten voor de 
website; het ziet er mooi uit. Roos vraagt aan de teams een foto op te sturen voor de 
website. 
Er worden nog mensen gezocht voor Sinterklaas. 
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Sinterklaas staat al op Facebook en komt ook binnenkort op de website. 
 
Vera Vloet: Is het noodzakelijk binnen de vereniging om EHBO te hebben? Dit wordt 
uitgezocht. Mike heeft EHBO maar is niet altijd aanwezig in de sporthal. Jan zal met Mike 
zijn aanwezigheid in de sporthal bespreken. Belangrijk is dat de icepacks gepakt kunnen 
worden als het nodig is. 
Eventueel een lijst naar de leden sturen om te achterhalen bij de leden wie er EHBO heeft. 
 
Sandra Schuurman: de jeugdcommissie zoekt een nieuw lid. Het liefst iemand die aansluiting 
heeft bij de jeugd.  
Jan geeft aan dat het belangrijk is dat er een terugkoppeling is vanuit de jeugdcommissie 
naar het bestuur. Dit omdat Lex is weggevallen. 
 
 
Sluiting: 
Jan sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de komst.  
  
 
 
 
 
 
 
 


