
Notulen Algemene online Vergadering NVVO 13 augustus 2021

Aanwezig: J. Boom voorzitter, W. Prins penningmeester, K. van Wijngaarden  PR&C, H. Proost

secretaris, lid L. van der Linden,  Afmelding: J. Rullens.

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 u en deelt mede dat van de deelnemers J. Rullens niet

aanwezig is vanwege andere activiteiten voor de NVVO en heet L. van der Linden welkom als enige

actieve deelnemer. Memoreert tevens dat het een punt van zorg is, dat de betrokkenheid van de

leden wel zeer gering is en we zullen moeten nadenken of een fysieke bijeenkomst omkleed met een

gastspreker een beter resultaat oplevert. Dit sluit aan bij de opmerkingen die ingestuurd zijn van L.

van der Linden en J. Rullens. In de eerstvolgende bestuursvergadering zal verder worden besproken.

Even een puntje vooraf nog de vergadering wordt opgenomen om tot een accuraat verslag te komen,

mocht hier bezwaar tegen zijn kan dit kenbaar gemaakt. Er blijken geen bezwaren te zijn van de

deelnemers.

2. Mededelingen en ingekomen stukken: naast de brief van de kascommissie zijn er geen ingekomen

stukken en/of mededelingen.

3. Verslag/notulen AV 2020: naar aanleiding van de opmerkingen in de reactie ronde zijn de verslagen

aangepast en zijn de deelnemerslijsten toegevoegd. De voorzitter staat nog even stil bij het besluit

van de ledenvergadering vorig jaar waar in beginsel tot een statuten en HH-reglement wijziging en

invoering Tuchtreglement zou worden overgegaan. Het  bestuur heeft hier geen uitvoering

aangegeven. Het bestuur trekt dit besluit in omdat gen voor nieuwe statuten van onze vereniging. ter

voorkoming van een extra gang naar de notaris de nieuwe wetgeving WBTR eerst zijn beslag moet

krijgen.  Er zal een bijzondere AV uitgeschreven worden om de nieuwe statuten en HH-reglement aan

de leden voor te leggen. Ten aanzien van het Tuchtreglement zit het bestuur op 2 sporen het ene is

alsnog aansluiting bij ISR en het andere is het Tuchtreglement zoals dat nu voorligt. Voorafgaand zal

wederom overleg zijn met Nevobo om te zien of er toch een samenwerking op dit punt mogelijk is;

eerder is aangegeven dat vanwege privacy redenen er mogelijk ongewenste situaties kunnen

ontstaan. De vergadering gaat akkoord met verslaglegging.

4. Jaarverslagen meeste vragen zijn beantwoord via de website. Op dit moment zijn er geen verdere

vragen en bij deze worden de verslagen door de vergadering vastgesteld en goedgekeurd.

5. Aangezien quorum ontbreekt zal dit agendapunt niet besproken worden en zoals eerder genoemd

in agendapunt 3. Voorstel is op later termijn dit jaar hier uitvoering aan te geven met hopelijk een

interessante gastspreker uit de volleybalwereld.

6. Cijfers spreken voor zich, wel is er zorg om de daling van het ledenaantal, die reeds enkele jaren

geleden ingezet werd toen de Volley Techno onregelmatig verscheen en nu zijn het veel senioren die

opzeggen en de nieuwe aanmeldingen houden hier geen gelijke tred mee. Reden waarom het bestuur

een bezuinigingsronde heeft doorgevoerd in goed overleg met betrokken commissies en waarin

begrip getoond werd voor deze maatregel.

Vaststelling jaarrekening  2020 akkoord bevonden.



Brief kascommissie wordt door voorzitter nog even toegelicht en vraagt de vergadering akkoord te

gaan met de decharge van het bestuur. De vergadering gaat akkoord.

De vergadering gaat akkoord met de contributieverhoging:

Het lidmaatschap per 1 januari 2022 voor leden zal dan EUR 47,50 en voor gezinsleden EUR 27,50

bedragen

De begroting van 2022 wordt goedgekeurd.

7. Bestuursverkiezing K. van Wijngaarden herbenoemd, een VOG is afgegeven. G. Smit-de Vries zit

meer op de lijn van trainerschap dan op bestuurstaken. Zij blijft het sociale media bijhouden van de

NVVO. Bij deze bedankt de voorzitter haar nogmaals voor haar inzet.

8. Benoeming kascommissie; Jaap Conijn is aftredend, de penningmeester is in gesprek met

kandidaten. De vraag wordt gesteld of  een persoon buiten de vereniging lid van de kascommissie

zijn? Dit zal nog worden uitgezocht.

9. Rondvraag: voorzitter dankt L. van der Linden voor zijn beantwoording op korte termijn van de

vraag over het volleyballoket. Hij meldt tevens dat hij uitvoerig gesproken heeft met voorzitter TC, die

aangaf dat de commissie vol energie is en weer volop de schouders eronder zet zoals een fysieke VT

clinic in januari 2022, zo zijn er al veel internationale namen voor de jubileum clinic.

L. van de Linden schrikt van de belangstelling voor de AV en zegt dit fenomeen wel te herkennen

omdat het ook bij andere verenigingen voorkomt, maakt zich hier zorgen over als het om de NVVO

gaat en beschrijft een persoonlijke ervaring van een gelijke situatie waarin hij met een aantal mensen

toch het tij heeft weten te keren en doet een voorstel ook binnen de NVVO hier een bijdrage aan te

leveren. Voorzitter geeft aan blij te zijn met deze inbreng, benoemt dat er al tijden een afspraak in de

planning staat, waarin we ook dit punt mee kunnen nemen om te bespreken. Op zeer korte termijn

zal afspraak gemaakt worden.

Aangezien er geen verdere vragen zijn sluit de voorzitter de vergadering.

Deelnemerslijst.

Lidcode naam licentie

503171 J. Rullens VT5 aangemeld, achteraf verhinderd

503084 H.Proost VT5

502081 J. Boom geen

503083 W. Prins geen

504460 K. van Wijngaarden VT3

503041 H. Pater VT4 aangemeld, achteraf verhinderd

504582 L. van der Linden VT4

Getekend:

Jaap Boom voorzitter H. Proost secretaris


