
 

 

 
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING  

gehouden op 23 mei 2022 

  

Aanwezig:   

Bestuur: Nico Brandsen, Arina Bonekamp, Jolanda Lucas, Ed Reus, Ruud Brinkkemper, Yvonne van 

Dekken, Otto Laan 

  

Sander Volgers, Alex Krommenhoek, Jorne Verweij, Bram Sluis, Koen Groot, Birgit Roosendaal, 

Douwe van Dekken, Marjan Volgers, Martin Quak, Allard Jongsma, Monique Brinkkemper, Simone 

Schouw, Margret van Leeuwen, Anja van Leeuwen, Henny Blom, Ellen Brandsen, Wendy Bakker, Jet 

Raven, Rosan Groot, Ilse Redeker, Wessel Ferwerda, Luuk Bakker, Nienke Bonekamp, Frank Haring, 

Rick van Baar, Niels van Muijden, Roy Kat, Nina Reus, Ellen Mantel, Carolien Laan, Lisa 

Brinkkemper, Ilse Brinkkemper, Marion Doodeman, Piet Kofman, Peter Roelofsen, André Roelofsen 

  

Afmelding: Wim Knip, Coen Modde, Arjan Schoenmaker, Silvia van Leeuwen, René Koning, Pim 

Jorna, Marga Jorna, Kiki Reus, Peter Krommenhoek, Astrid Lurweg, Caroline Appelo 

  

 1.    Opening + vaststelling agenda 

Welkom door Ruud aan leden en ereleden.  Deel van agendapunt 6 is naar voren gehaald. 

Ruud Brinkkemper en Arina Bonekamp worden officieel benoemd als voorzitter en secretaris. 

Marjan wordt bedankt voor haar hulp de afgelopen tijd in de interim periode. De vergadering 

benoemt Bram unaniem als erelid.  

 

2.     Ingekomen stukken en mededelingen 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

3.     Notulen Algemene ledenvergadering september 2021  

Notulen worden vastgesteld. 

 

4.    Voortgang Beleidsplan 2022 – 2026 

Ed licht status beleidsplan toe. Leden zijn gevraagd hoe zij Madjoe in de toekomst zien. 

Resultaten zijn gegroepeerd in kernwaarden: communicatie en bereikbaarheid, technische 

innovatie, sport accommodatie en geïntegreerd sportaanbod, flexibiliteit in aanbod, 

ledenbinding, gezondheid. Als het plan klaar is, zal het worden voorgelegd aan de Algemene 



 

 

Ledenvergadering.  

 

5.    Financiën:  

  o    Begroting 2022/2023  

Jolanda licht begroting toe. Nevobo kosten zijn gerelateerd aan het aantal leden (265 leden 

zijn aangemeld bij Nevobo). We starten komend seizoen met 15 seniorenteams en 10 

jeugdteams. Volgend seizoen geen trainers op de loonlijst. Contributieverhoging is niet 

opgenomen in begroting. Wel is meegenomen groei van het aantal leden, met name bij CMV. 

Sponsorinkomsten liggen vrijwel vast voor volgend jaar.  Per saldo een verlies van €14.000. 

Alex Krommenhoek: hoe erg is het een verlies? Als je kijkt naar de reserves is het een kleine 

10% en lijkt het niet structureel te zijn. Sander Volgers: Hoe startten we vorig jaar? Begroting 

vorig jaar was -20k. Jolanda denkt dat we rond 0 uitkomen op de jaarrekening van afgelopen 

seizoen. Alle aanwezige leden stemmen voor de begroting en daarmee voor het gelijk blijven  

van de contributie 

  

Kascontrole commissie 

Bestuursleden mogen geen zitting nemen in de kascontrole commissie. Otto Laan en Ruud 

Brinkkemper verlaten de kascontrolecommissie en worden vervangen door Anja van Leeuwen 

en Ellen Brandsen (vervangend lid). 

 

6.     Mededelingen/mutaties bestuur en commissies: 

Bestuur  

Als bestuurslid Facilitaire zaken wordt Otto Laan voorgesteld. Vergadering gaat akkoord met 

benoeming van Otto.  

 

Technische Zaken 

Door afscheid en verschuivingen binnen de vereniging zijn er enkele vacatures die nog 

moeten worden ingevuld. 

a.    Dameslijn: Yvonne van Dekken stopt als TC-lid. Zij wordt opgevolgd door Wendy 

Bakker 

b.    Herenlijn: Jorne Verweij stopt als TC-lid en wordt opgevolgd door Arno Wetterhahn.  



 

 

c.    Volleybal School Enkhuizen (VSE)  

VSE gaat volgend seizoen weer starten. Rianne Wever stopt met de ondersteuning van de 

VSE.  

Peter Roelofsen: kunnen we de trainers van VSE niet benaderen om de jeugd te komen 

trainen? Veel van deze trainers zijn inderdaad benaderd voor VSE, maar hebben veelal al 

andere verplichtingen. 

André: Blijft de opzet van de VSE hetzelfde? Ja, We hebben niet de luxe om te selecteren.  

d.    Beach 

Er wordt een mix- en een jeugdtoernooi georganiseerd. Ook wordt er een overkapping 

gebouwd bij de velden. Er trainen nu 62 jeugdleden en er wordt goed gebruik gemaakt van de 

vrije trainingen.  

e.    Jeugd: CMV begint met 59 kinderen, waarvan 36 niveau 6 kinderen. JC is veranderd qua 

samenstelling. Ruud Brinkkemper en Arina Bonekamp stappen over naar bestuur. Frank 

Haring, Janouk Roosien en Marian Volgers gaan JC versterken. 

  

Ledenbinding 

Communicatie valt onder het kopje ledenbinding. Volgend seizoen verder uitbreiden van 

communicatie: bijv. algemene jaaragenda. En daarmee op de juiste momenten de juiste 

communicatie sturen. Hiermee samen hangt ook de redactie. 

De evenementencommissie heeft een jaarplan gemaakt voor komend seizoen. Ook no-jump, 

koffie-, recreanten, volleybalspeeltuin en volleyfit horen bij ledenbinding. No jump, 

koffievolleybal, recreanten en volleybalspeeltuin lopen goed. Met volleyfit hopen we komend 

seizoen te starten. Henny Blom: Wat is volleyfit? Dat is volleybal fitness, wekelijkse trainingen: 

half uur gericht op kracht, fysiek en balans. En een half uur gericht op volleybaltechnieken en 

dan een half uur wedstrijdvormen. Is het voor alle leeftijden? De doelgroep is 30+. Carolien 

Laan: hoe is dat geïnventariseerd? Via ledenvergadering, interviews en via sportservice. Anja 

van Leeuwen: Wordt er tijdens het Hemelvaarttoernooi bijv. nog geflyerd voor nieuwe leden 

voor deze spelvormen? Nee, maar goed idee. 

  

 



 

 

Commercieel 

a.    Sponsoring  

Voor komend seizoen zijn we in gesprek met sponsors van wie contracten aflopen. Deze 

gesprekken lopen goed. De sponsorcommissie wil meer inzicht krijgen in de sponsorbehoefte. 

Pim Jorna en Johan Sijtsma hebben aangegeven te stoppen na komend seizoen. Zij doen het 

relatiebeheer. Hiervoor hebben we dus vacatures voor. Je kunt je melden bij Ed Reus of 

Caroline Appelo.   

b.    Kantine  

Levert veel op voor vereniging. Kiki Reus stopt met de activiteiten voor de commissie. Er 

worden nog vrijwilligers gezocht voor de kantinecommissie. Afgelopen seizoen zijn er 25 

vrijwilligers bij gekomen, maar mede door Corona ook vrijwilligers gestopt. Volgend seizoen 

willen we een bijdrage vragen aan het Westfriesland Fonds voor nieuwe stoelen in de kantine.  

c.    Acties en evenementen:  

Vrienden van Madjoe, Vomar actie, Sponsorkliks. We moeten hierover blijven communiceren 

met de leden om zo een maximaal resultaat te behalen. 

 

Facilitair 

Wedstrijdsecretariaat en scheidsrechters vallen onder faciliatair. Ook teamopgaves gaan via 

facilitair. Scheidsrechter commissie bestaat uit Otto Laan, Coen Modde en Arjan 

Schoenmaker. B-jeugd wordt komend seizoen weer opgeleid als scheidsrechter. We gaan ook 

proberen ouders van jeugdleden op de stoel te krijgen. Inhuur van zalen valt onder facilitair en 

ook het materiaalbeheer (Douwe van Dekken). Ook Otto vraagt extra hulp van vrijwilligers. 

 

7.    Stand van zaken Superclub 

We hopen volgend jaar weer op een heel seizoen. Het WK-volleybal is in sep/okt in NL. We 

gaan proberen met de jeugd een wedstrijd te bezoeken. In september start een VT2 opleiding 

in Enkhuizen. Ook scholenclinics starten weer op de basisscholen, waarmee we afsluiten met 

een toernooi. In jan/feb hetzelfde voor het middelbaar onderwijs. Begin mei willen we een 

beachweek organiseren. Allard ondersteunt de commissies, trainers en het bestuur waar 

nodig, Volleybalspeeltuin gaat door, volleyfit gaat starten, communicatieprogramma wordt 

verder uitgewerkt, we gaan kijken of we een Madjoe-app kunnen maken. Dinsdag wordt 



 

 

Madjoe-dag. We gaan op zoek naar stagiaires die niet alleen maar bezig zijn met trainingen, 

maar bijv. ook met communicatie. Allard is de stagebegeleider binnen Madjoe.  

Ellen Mantel: Worden voor de schooltoernooien ook scholen benaderd die niet zijn 

aangesloten bij Sportservice? Ja, zij worden ook benaderd. Zijn er ook contacten met CIOS? 

Ja, die zijn.er.  

 

8.    Uitreiking Madjoe onderscheidingen 

Vrijwilliger van het jaar: Douwe van Dekken 

Lid van verdienste: Carolien Laan 

Lid van verdienste: Monique Brinkkemper 

Allen hartelijk gefeliciteerd en dank voor jullie inzet voor de vereniging. 

 

9.    Rondvraag en wat verder nog ter tafel komt 

Allard Jongsma: Namens HS1 wil hij alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet en hulp rondom 

de wedstrijden.  

Peter Roelofsen: Hij hoort van mensen dat de muziek te hard en te veel is. In zowel het genre 

als volume? We gaan kijken of we dit anders kunnen doen..  

André Roelofsen: Wat is de status van het panoramaraam? Ligt bij Gido Brouwer en Ruud Bijl, 

maar er moet nog e.e.a aangeleverd worden bij gemeente.  

André Roelfsen: Misschien nadenken over het verplichten af en toe een vrijwilligerstaak te 

doen? Hebben we tot nu toe gelukkig nog niet hoeven doen, maar blijft een punt van 

aandacht. 

Martin Quak: EHBO-doos is matig, wie heeft dit in beheer? Dat is de gemeente, John Kruis.. 

Sprong heeft geen icepack. Rick van Baar geeft aan dat breek packs een oplossing kunnen 

zijn. Otto pakt dit op met de beheerders. 

Peter Roelofsen: Gaat DS1 promoveren? Nee, ze staan als eerste op de wachtlijst. Nina: Is er 

ook naar andere competities gekeken? Ja, we hebben aangegeven dat we evt. ook in andere 

regio’s willen spelen. 

Monique Brinkkemper: Aankomende woensdag is de schuitentocht voor de kampioenen.  

Koen Groot: Is er nieuws m.b.t. de nieuwe sporthal? Er is een partij aangewezen die het 

proces gaat uitwerken. Frank Haring: Is er een tijdspad bekend? Laatst genoemde 



 

 

opleveringsdatum is 2024. In de Drecht worden komend seizoen alle TL-verlichting vervangen.  

Martin Quak: Wordt er aan de Sprong ook nog iets gedaan qua zonwering en gordijnen? Otto 

neemt het mee.  

 

10.  Sluiting  

Ruud sluit de vergadering om 21.40 uur. 

 
 

  

 

 


