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NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN VOLLEYBALVERENIGING MADJOE 
gehouden op 1 juli 2021 in sportkantine Time Out 

 
Aanwezig:  
Bestuur: Nico Brandsen, Annet Bron, Jolanda Lucas, Ed Reus, Bram Sluis, Geeske Smit 
 
Caroline Appelo, Rick van Baar, Dirk Blom, Femke Botman, Ruud Brinkkemper, Barry van Dekken, 
Marion Doodeman, Koen Groot, Allard Jongsma, Marga Jorna, Pim Jorna, Roy Kat, Piet Kofman, 
Carolien Laan, Otto Laan, Anja van Leeuwen, Silvia van Leeuwen, Astrid Lurweg, Ellen Mantel, Vronie 
Metten, Robert Misset, Niels van Muijden, Kiki Reus, Nina Reus, Peter Roelofsen, Marjan Volgers, 
Sander Volgers 
 
 
Afmelding: Ellen Brandsen, Monique Brinkkemper, Coen Modde, 
 
 

1. Opening en vaststelling agenda 
Bram Sluis opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De agenda wordt 
vastgesteld met de toevoeging van de webredactie. 

 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Er zijn geen stukken en/of mededelingen die van belang zijn voor deze vergadering.  
 
Door corona zijn er helaas wel veel afmeldingen, 20 bij senioren en 15 bij de jeugd. Als 
belangrijkste reden wordt gegeven “interesse in andere sporten gekregen”.  

 
Er is een aantal berichten in de krant geweest over de Drecht (uitbreiding). Het lijkt erop dat 
de raad hiervoor budget beschikbaar stelt. Zolang de Sprong niet gesloopt wordt kunnen we 
deze blijven gebruiken.  

 
3. Notulen Algemene Ledenvergadering Madjoe (d.d. 16 september 2020) 

N.a.v. de notulen zijn geen bijzonderheden en worden door de vergadering van goedgekeurd.  
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4. Financiën 

• Jolanda geeft een toelichting op de cijfers van afgelopen jaar. 
Voorstel terugstorten deel contributie 20-21 

i. Voor de jeugd is best veel doorgegaan, voorstel is 25%, voor de senioren 
wort 40% voorgesteld. Het is de bedoeling dat er een mail wordt gestuurd 
met daarin een link voor het terugstorten. Dus men moet aangeven dat men 
het teruggestort wil krijgen. 
Dit verzoek wordt unaniem aangenomen door de vergadering. 

• Begroting 2021/2022 
i. Jolanda geeft een toelichting op de begroting 

• Vaststelling contributie 2021/2022 
i. Madjoe verhoogt de contributie niet. Er zal wel een stijging zijn van de 

bondscontributie van 2,50. Dit  heeft te maken met de het project Superclub. 
Deze verhoging geldt alleen voor spelende leden. 

ii. Het gaat om een begroting maar de sponsorcommissie heeft al voor 28000 
vaststaan. Er komt 10000 voor de superclub. We hebben de verwachting dat 
er via verschillende potjes geld binnen gaat komen, zoals bv Corona-
steunmaatregelen van het Rijk. 

iii. Voor huisvesting zijn de kosten berekend op basis van gebruik, dus niet 
gebruiken, niet betalen. 

iv. De Nevobo heeft in coronatijd besloten de teamgelden (naar redelijkheid) 
gedeeltelijk terug te storten. De afdrachten aan de bond zijn wel betaald. 
 
De stemming begroting: VOOR 
De stemming contributie: VOOR 
 
 
 

5.  Samenstelling bestuur en commissies 

• Bestuur 
i. Wijziging verantwoordelijkheid gebieden bestuur 

1. Allard geeft een toelichting op de veranderingen binnen het bestuur. 
We hebben deelgebieden binnen het bestuur:  

a. Voorzitter 
b. Secretariaat 
c. Financiën 
d. Ledenbinding (hier zit bijv. Communicatie onder) 
e. Commerciële zaken 
f. Technische Zaken 
g. Vacature: facilitair 

De verschillende commissies zullen hierdoor meer aangrijppunten 
hebben. We gaan er ook vanuit dat er meer helderheid en snelheid 
voor iedereen zal zijn. 

ii. Benoeming Yvonne van Dekken 
1. Yvonne wordt officieel benoemd als bestuurslid. 
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• Jeugd commissie 
i. Ellen Mantel is toegetreden tot de JC. 

ii. ABC: 4 jongens / 7 meisjes teams. Er zijn teams van de jeugd naar senioren 
gegaan. Trainers zijn rond. 

iii. Komend jaar zullen zowel de basisscholen als het middelbaar onderwijs 
benaderd worden voor het volleyballen. 

 

• Technische commissie 
i. In de bezetting van de TC zijn geen veranderingen. 

ii. Komend seizoen 6 dames teams en 7 heren teams. Men is nog op zoek naar 
twee trainers.  

iii. Heren 4 en 8 is een grote groep. Er zal samen getraind gaan worden, na 
verloop van tijd zal de selectie plaatsvinden. 

iv. Yvonne van Dekken zal voor nu het aanspreekpunt blijven voor de 
damesteams. 

v. VSE is met de voorbereidingen gestart. Wim Knip gaat de technische kant 
begeleiden, Rianne Wever de administratieve. De eerste aanmeldingen 
komen al binnen.  
 

• Sponsor commissie 
i. Loopt voorspoedig.  

ii. De commissie doet een oproep aan iedereen om potentiële sponsoren bij de 
commissie te melden. 
 

• Evenementen commissie 
i. Ze hebben een jaarplan (activiteiten) geschreven en daar ook een budget 

aangehangen. 
ii. Het bestuur is hiermee akkoord gegaan. Hierdoor kunnen zij zich vrij 

bewegen binnen hun plan. 
 

• Toernooi commissie 
i. Hopelijk kan alles aankomend seizoen weer opgestart worden. 

 

• Beach commissie 
i. Lars heeft het stokje overgenomen van Frank. 

ii. Er is een draaiboek gemaakt, deze zal steeds verder uitgebouwd worden. 
 

• Kantine commissie 
i. We mogen opstarten. Druk in voorbereiding. 

ii. OPROEP: graag aanmelden voor bardiensten. 
 

• Website redactie 
i. De commissie is opgestart en flink aan de slag gegaan. 

ii. De website is technisch opgeschoond, dit is veel werk geweest. 
iii. OPROEP: Let op de sponsorkliks, dit brengt best wat geld in het laatje voor 

de club. Je kunt ook de app downloaden. 
iv. De website krijgt steeds meer vorm. De structuur zal worden aangepast. 
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6. Verslag Superclub 

• Allard geeft een toelichting aan de hand van een presentatie. 

• De nieuwe structuur is geen op zich staande verdeling. Alles haakt in elkaar en 
loopt soms ook door elkaar. 

• Er is veel ondersteuning geweest afgelopen jaar. O.a. bij het bestuur, de trainers. 
Allard is langs de basisscholen gegaan. Er hebben minder activiteiten 
plaatsgevonden door corona. 

• Pim geeft aan het uitdragen van het succes wel te missen, bijv. Ook naar de 
sponsoren toe. Koen geeft aan misschien een jaarboek te maken over het 
afgelopen seizoen. Allard geeft aan dat hij graag alle ideeën ontvangt. 

• De bedoeling is dat er een Madjoehuis wordt opgezet. Dit zal dan op dinsdag in 
de Time Out zijn. Hier zullen stagiaires aan het werk zijn met allerlei zaken die 
afgehandeld moeten / mogen worden. 

• Het bedrijventoernooi: misschien een idee dit de dag voor Hemelvaart te laten 
plaatsvinden. 
 

7. Benoeming vrijwilliger van het jaar 

• De (gekozen) vrijwilliger van het jaar is niet aanwezig en zal op een ander 
moment bekend gemaakt worden. 
 

8. Rondvraag en WVTTK 
Silvia Laan:   Er zullen veel collectieve evenementen in Apeldoorn gaan plaatsvinden. 

Wordt hier iets mee gedaan? 

• Allard geeft aan dat er veel plannen zijn en dat er meer informatie over 
beschikbaar zal komen. 

Ruud Brinkkemper:   Het bestuur is verantwoordelijk aansprakelijk bij bijv. Een Deen actie, waar 
kinderen zijn. Hoe gaan we hiermee om? 

• Er zal worden uitgezocht hoe en waar we staan. 
Sander Volgers:  Is er al meer bekend over een eventuele nieuwe voorzitter. 

• Helaas. Gevraagd wordt hierin met het bestuur mee te denken. 
Dirk Blom:  De Madjoe tent heeft het begeven. Komt er een nieuwe? 

• Er kan een nieuwe worden aangeschaft. 
Carolien Laan:  Is het een idee een (papieren) bewaargids uit te geven. 

• De website krijgt steeds meer structuur en vorm. Hierop is dan alles goed terug 
te vinden. 

  
9. De vergadering wordt gesloten 

 


