
 

 

 

Bestuursverslag seizoen 2021-2022 
 

Het bestuur is dit seizoen gestart met Brams Sluis, Annet Bron, Jolanda Lucas, Ed Reus, Nico 

Brandsen en Yvonne van Dekken. Nadat Annet en Bram aangaven te willen stoppen zijn 

Arina, Ruud en Otto in maart 2022 aangeschoven bij de vergaderingen en sinds mei ’22 

officieel benoemd. In de overgangsperiode is Marjan Volgers ingesprongen en heeft het 

bestuur tijdelijk ondersteund. Heel hartelijk dank hiervoor.  

Dit was het jaar waarin het bestuur voor het eerst in de nieuwe structuur heeft vergaderd.   

 

Het bestuur heeft 11 maal vergaderd waarin allerlei zaken aan de orde kwamen. Hieronder 

de belangrijkste: 

 

- Covid 

Helaas is afgelopen seizoen ook weer onderbroken geweest door Covid. Het bestuur heeft 

hierop het beleid van de overheid gevolgd en o.a. de QR-controle uitgevoerd bij de toegang 

tot de Drecht/Time Out. 

- Beleidsplan 2022-2026 

Tijdens de ALV van mei jl. is er verslag gedaan van de voortgang. Aan een aantal zaken wordt 

structureel gewerkt zoals kwaliteits-/niveauverhoging van trainers en leden. Er wordt nog 

hard gewerkt aan de afronding van het plan. Zodra het plan klaar is, wordt het voorgelegd 

aan de leden. Van het verloop van seizoen 2021-2022 bij de verschillende commissies wordt 

in de ALV mondeling verslag gedaan. Ook over de Superclub wordt in de vergadering verslag 

gedaan.  

- Vervanging sporthal Sprong – uitbreiding Drecht 

Voorlopig lijkt de sloop van de Spong van de baan. Het onderhoud van de Sprong behoeft 

wel de nodige aandacht. Madjoe is hierover in overleg met de gemeente. De plannen voor 

de renovatie en uitbreiding van de Drecht zijn bekendgemaakt, maar het is momenteel nog 

onduidelijk wanneer de uitbreiding zal starten. Madjoe heeft aangegeven dat de uitbreiding 

eerst gerealiseerd moeten worden alvorens de huidige Drecht kan worden gerenoveerd. Dit 

in verband met zaalruimte. 

- Evenementen 

Helaas hebben we vanwege Covid niet veel evenementen kunnen organiseren. Maar 

gelukkig kon de avond met Ron Zwerver wel doorgaan. Het was een hele leuke avond, 

waarin Ron vertelde over de weg naar volleybalgoud in ’96.  

 

 

 



 

 

- Financiën 

Gaf de begroting voor afgelopen seizoen een negatief resultaat, toch lijken we af te sluiten 

met een positief resultaat. Een grote bijdrage aan dit resultaat komt door het 

Hemelvaarttoernooi. Dit was een groot succes. 

 

Afgelopen seizoen zijn er twee goed bezochte Algemene ledenvergaderingen gehouden, 

waarin in mei jl. als Vrijwilliger van het jaar Douwe van Dekken werd benoemd als 

waardering voor zijn hulp op vele vlakken aan de vereniging. Als leden van verdienste 

werden Monique Brinkkemper en Carolien Laan in het zonnetje gezet voor hun bijdrage aan 

de vereniging. Sjoerd de Vries heeft de gouden Official speld ontvangen voor al zijn inzet als 

scheidsrechter. Als laatste is onze oud-voorzitter Bram benoemd tot Erelid van onze 

vereniging en is hij koninklijk onderscheiden. Dit vanwege zijn enorme staat van dienst en 

inzet op vele vlakken voor Madjoe. Allen van harte gefeliciteerd! 

 

Tenslotte wil het bestuur alle vrijwilligers heel hartelijk danken voor hun hulp het afgelopen 

seizoen.  

 

Arina Bonekamp  

Oktober 2022 


