
Verslag Algemene Vergadering 28 juni 2022 te Amersfoort

Aanwezig: J. Rullens – lid, J. Boom – lid, W. Prins – penningmeester, K. van Wijngaarden –
bestuurslid

PR&C, H. Proost secretaris/waarnemend voorzitter. Deelnamelijst is getekend  door alle
aanwezigen.

1 . Opening door Harry memoreert  de bijzonderheid dat we door, zoals in de toelichting
omschreven situatie, hij als voorzitter optreedt en de wens uitspreekt dat Jaap Boom vanavond
als voorzitter gekozen. Na  de beoogde vaststelling nieuwe Statuten en HH-reglement kunnen
we dan een nieuwe frisse start maken. Hij constateert dat het quorum onvoldoende is om de v
agenda volledig af te werken en stelt voor agendapunten 2, 3, 7 en 8 kandidaat kaskommissie
te behandelen. J. Rullens merkt op dat de agenda meerdere punten telt volgens de agenda op
de website. Bij controle achteraf blijkt dat de op de website er “doorgenummerd” is waardoor er
een verschil is met de toegezonden agenda aan de leden. Dit blijkt een lichte omissie te zijn. De
aanwezigen gaan akkoord met het vaststellen van de agenda. .

2. Ingekomen stukken en mededelingen: Jaarverslag VT van Han Bulten, Verslag
Kaskommissie, kandidaatstelling Peter Karreman voor kaskommissie, afmelding van 15 leden
(staan op deelnamelijst) en door corrigeren rooster van aftreden dient bij bestuursverkiezing
Harry Proost als secretaris als aftredend en herkiesbaar toegevoegd te worden. Bij agendapunt
4 dient tekst te zijn Verslagen 2021 en punt a Bestuursverslag te zijn

3. Verslag/Notulen AV2021: naar aanleiding van reactie Jo Rullens op verslag seksueel
misbruik dient de tekst aangepast te worden: het bestuur was wel op de hoogte van voorval
echter niet via de genoemde organisaties. Jo Rullens licht nogmaals toe dat het
wenselijk/noodzakelijk is dat bestuur adequaat handelt in zulke situaties als het een lid van de
NVVO betreft: afhankelijk van stand van zaken in het proces kan schorsing 3 maanden een
optie zijn of andere genoemde maatregelen zoals genoemd in het HH-reglement. Opmerking
over intrekken Statuten en HH-reglement en Tuchtrecht in 2021 kan niet voor HH-reglement en
Tuchtrecht deze waren al aangenomen door de AV. Van dit laatste wordt nadrukkelijk kennis
genomen.

Bestuur meldt dat de jaarrekeningen van de afgelopen jaren ondertekend zullen worden en
nevenfuncties zullen vermeld gaan worden op de website.

Jo Rullens vraag naar beantwoording vragen 2de ronde o.a. vraag volleyballoket. Kon deze niet
vinden op de website. Harry stuurt deze toe, bij nader onderzoek blijkt dat alleen
vragen/beantwoording 1ste ronde vermeld en eindverslag vermeld is.

7. Bestuursverkiezing Jaap Boom wordt gekozen tot voorzitter en Harry Proost als secretaris
per acclamatie.

8. Peter Karreman wordt benoemd tot  lid van de kaskommissie.

9. Rondvraag: Als laatste merkt Jo Rullens op dat er nog een vacature Algemeen bestuurslid is
die ingevuld dient te worden, waarbij hij aangeeft dat hij van mening is dat dit niet perse een
vrouw zou hoeven te zijn maar een persoon uit het brede veld van het volleybal (Beach, para,
doven etc.). Bestuur neemt kennis van zijn opvatting en geeft aan dat zij al lange tijd kijken naar
jongere kandidaten kijken en ook wel polsen, maar dat er nog geen reële kandidaten zijn die in
het functieprofiel passen. Het heeft wel  prioriteit en als er een kandidaat is kan deze aansluiten
bij bestuur en zich op de eerstkomende AV verkiesbaar stellen.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de  waarnemend voorzitter  de vergadering om 20.00 uur
met dank aan de aanwezigen voor hun inbreng.


