
Notulen van de Algemene Vergadering van de Nederlandse Vereniging van Volleybal  Oefenmeesters,
gehouden op vrijdag 16 juli 2022 te Amersfoort.

Aanwezig: J.H. Boom, voorzitter, W.A. Prins penningmeester, K. van Wijngaarden, PR&C en J.  Rullens, lid.

Afwezig met kennisgeving: H. Proost, secretaris en overige afmeldingen welke zijn vermeld op de  presentielijst
(gearchiveerd).

Agendapunt 1 Opening

De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur met een welkom en stelt vast dat bij deze  tweede
vergadering ondanks een aantal meldingen de opkomst helaas summier is. De concept agenda wordt zonder
wijzigingen vastgesteld. De voorzitter vermeldt de afwezigheid van de  secretaris, Harry Proost, meer specifiek.
Vanuit de vergadering wensen wij hem een goed herstel  toe. Tevens past hier meer dan nadrukkelijk een groot
woord van dank voor het vele werk (zoals  verslagleggingen, agendering, ledenadministratie en externe
contacten) dat hij verricht voor de  vereniging; vaak niet waarneembaar, maar in tijd gezien wordt er een grote
inspanning door hem  geleverd. De vereniging en de bestuurs collega's zijn hem grote dank verschuldigd.

Agenda punt 2 Mededelingen/ingekomen stukken:

Er zijn geen schriftelijke vragen dan wel per email of (extra) ingekomen stukken ontvangen anders  dan de
kandidaatstelling van de heer M. de Ruyter, voor agendapunt 6.

Agendapunt 3 Verslagen: bestuursverslag, Technische Zaken, PR&C en Volley Techno

a) De heer Rullens meldt het ontbreken van het verslag van de 1e vergadering (28 juni 2022). De
voorzitter meldt dat het verslag van die ter vaststelling wordt aangeboden bij de Algemene
Vergadering in 2023 gelijktijdig met de vaststelling van het verslag van deze vergadering. De
aanwezigen – in beide vergaderingen – zullen worden gevraagd vooraf te reageren op beide
verslagen zodat inhoudelijke behandeling een voorspoedig verloop  zal hebben.

b) De heer Rullens meldt dat het jaarverslag 2021 van de Volley Techno ontbreekt. Vastgesteld is dat het
verslag is opgemaakt en abusievelijk niet op de website is geplaatst.  Dit zal alsnog gebeuren.

c) De heer Rullens vraagt naar de resultaten van het aanschrijven van de 26 verenigingen. Voorzitter zegt
toe in afstem met de secretaris op een later tijdstip een korte reactie te  geven.

d) De heer Rullens vraagt of er een beroep is gedaan door leden op de WA verzekering in 2021.
Voorzitter geeft aan dat dit niet het geval is. Veel trainers hebben die of zelf of deze loopt via de
vereniging. De heer Rullens oppert de gedachte om deze verzekering te beëindigen; hij neemt graag
kennis van de polisvoorwaarden. De penningmeester zal  deze hem toezenden voor zijn opinie.

e) De heer Rullens vraagt naar de stand van zaken met gesprekken met de Nevobo. Voorzitter licht toe
dat er nu twee zaken zijn: een vervolgoverleg met technisch directeur Meppelink (augustus/na de
vakantie) . Voorlopige signalen zijn positief. Een tweede zaak is aan de orde zijnde de uitnodiging
voor participatie in de organisatie van workshops Nevobo/NVVO ter zake van grensoverschrijdend
gedrag.

f) Ook in het vervolg op de vorige vraag van de heer Rullens: wat is de stand van zaken is richting de
ZZP-ers en NLCoach? De voorzitter meldt dat de contacten met de ZZP-ers via de secretaris lopen
en er regelmatig contacten zijn.
Er is aan wijziging in de taak en rechtsverhouding met de ZZP-ers vanuit Nevobo gaande. De inhoud
daarvan is nog niet concreet. Met NLCoach zijn er op dit moment geen afspraken gepland. Het thema
verzekering is daarbij nog wel een onderwerp (collectief c.q. inhoud voorwaarden). De huidige
verzekeringspolis NVVO biedt geen dekking voor vervolgzaken op ongewenst gedrag. Daartoe zullen
wij ook een melding op de website  opnemen.



g) Naar aanleiding van het jaarverslag technische zaken ziet de heer Rullens graag de thema’s c.q.
vermelding terug op de website, zodat geïnteresseerden daarop kunnen inspelen c.q. hun kennis
kunnen verspreiden. Het verslag TZ, de vraagbaak “het loket” staat wel op de website van de
vereniging.

Agendapunt 4 wijziging statuten en Huishoudelijk Reglement.

Het reglement Tuchtrecht is in een vorige vergadering vastgesteld.

Alvorens tot de behandeling van dit onderwerp over te gaan spreekt de voorzitter namens het bestuur een
woord van dank uit aan de heer Rullens voor het vele werk in de voorbereiding om te komen tot de
documenten, zoals deze zijn geagendeerd. De heer Rullens wordt uitgenodigd een toelichting te geven op
zowel de concept van de nieuwe statuten het het concept Huishoudelijk Reglement. Alle bepalingen zijn niet in
dit verslag opgenomen en zijn vermeld als ondersteunende toelichting zoals gedaan in deze vergadering door
de heer Rullens.

Aanvullende vermeldingen:

a. Als specifieke aanbeveling geldt het instellen van een “continuïteits-commissie” (mag ook  1 persoon
zijn) in geval van ontstentenis van het bestuur. Het bestuur zal punt bespreken.  b. Per 1 juli 2021 is er een
wetswijziging vastgesteld waarbij alle bestuursleden  verantwoordelijk zijn voor fraude en/of
mismanagement, tenzij wordt aangetoond dat een  bestuurslid er alles aan gedaan heeft dit aan de ‘kaak
te stellen’. Een goede schriftelijke  vastlegging wordt aanbevolen.

De vergadering stemt in met:

a. de vaststelling van de statuten conform het voorstel. Er zijn 4 stemmen voor en 0 tegen het voorstel.
Tot slot adviseert de heer Rullens om nieuwe statuten te laten opstellen en niet een wijzigingen (dit
i.v.m. de kosten). Tevens voorzien van de suggestie om Netwerk Notarissen in te schakelen met
referentie aan het voorafgaande werk.

b. Het bestuur zal zich richten op het opmaken van de statuten door een notaris binnen de  wettelijke
termijn waarin de WBTR van toepassing zal moeten zijn ( 5 jaar na 1 juli 2021).

c. de vaststelling van het Huishoudelijk Reglement: 4 stemmen voor het voorstel en 0 tegen.

De toelichtende bijlagen bij dit agendapunt maken onderdeel uit van het verslag van deze  vergadering.

De heer Rullens verwijst bij dit agendapunt tot slot naar de Code Goed Sportbestuur vanuit het  NOC-NSF. Het
gaat hier om belangrijke aanbevelingen voor de sportsector.  Met de in 2021 herziene Code Goed Sportbestuur
zet de sportsector een volgende stap in de  richting van betere governance in de sector. Op dit punt is het
advies aan het bestuur het opstellen  van een bestuursreglement en een gedragscode bestuursleden (ter
goedkeuring aan de Algemene  Vergadering). Waarvan akte.

Agendapunt 5 Financiën, vaststelling begroting 2023, jaarrekening 2021 en  contributie 2023 en
het verlenen van decharge.

De heer Rullens heeft een enkele financieel technische vraag n.a.v de jaarrekening 2021, welke dor de
penningmeester zijn toegelicht. Penningmeester en het gehele bestuur wordt decharge verleend. De
toelichting op het financieel jaarverslag 2021 ontbreekt op de website c.q. nog niet in te zien. Het verslag is
zeker beschikbaar en wordt aan de heer Rullens beschikbaar gesteld c.q.  vermeld op de website.

De vergadering stemt in met (4 stemmen voor en 0 tegen):

a. het vaststellen van de jaarrekening 20231 in overeenstemming met het concept  b. het vaststellen van
de begroting 2023 en het vaststellen van de contributie voor het jaar  2023 Contributie 2023 wordt
verhoogd naar € 49,50 om € 28,75 (voor gezinsleden);  c. de vergadering verleend decharge aan de
penningmeester voor het financieel beheer en  aan het bestuur voor het (financieel) beleid.
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Agendapunt 6 Verkiezing bestuurslid

De vergadering stemt in met het verkiezen van de heer M. de Ruijter tot Algemeen Bestuurslid.  Zijn
aandachtsveld zal zich gaan richten op technische zaken.

Agendapunt 7 ontbreekt op de agenda a.g.v. misstelling.

Agendapunt 8 Rondvraag:

a. De heer Rullens vraagt naar de voortgang van het instellen tuchtcommissie. De voorzitter licht toe dat
het vinden van kandidaten ter zake geen sinecure is en om specifieke kennis gaat. Het zoeken van
een aanklager en tenminste 2 leden wordt voortgezet. Mogelijk kan het overleg met Nevobo een
oplossing bieden vanuit de juridische commissie van de bond.

b. De heer Rullens meldt dat op de Clinic VT4-5 ook oefenstof werd gepresenteerd voor stof ook VT2-3
niveau. Zijn vraag of de NVVO er voor zorgen dat hiervoor de VT23 trainers ook licentiepunten
toegekend krijgen. De voorzitter antwoord dat dit al het geval is op basis van een eerdere afspraak
met Nevobo, destijds TD Bram Ronnes. De clinic was overigens toegankelijk voor alle leden en
ontvingen daarvoor de licentiepunten.

Agendapunt 9 Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter sluit de vergadering om 20.51 uur.
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