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Notulen algemene ledenvergadering Ritola Volleybal 

donderdag 23 oktober 2014 
 

Aanwezig:  Henk Elderman, Frans Biemolt, Jenneke Leefsma, Esther van der Kruk, Jelijn Heijmans, 
Judith Klooster, Mathilde Sicking, Janny Kik, Stephan Blaauw, Dick Gerssen, Karel van der Velden, 
Arjan Pouw, Henk van Norel. 
 
Afmeldingen: Erik Rekker, Aly Hoiting. 

 

Opening en vaststellen agenda. 
Karel opent de vergadering.  
 

Notulen vorige vergadering 
De notulen van de ALV van afgelopen jaar (okt. 2013) worden vastgesteld. 
 

Mededelingen en ingekomen stukken 
- 
 

Jaarverslag 

Karel geeft een toelichting. Dit jaar zijn we gestart met het regelen van een VOG voor coaches en 

trainers. De VOG formulieren kunnen bij de secretaris worden ingeleverd. De komende 3 jaar wil de 

gemeente 20% bezuinigen op de uitgaven voor sport. De gemeente wil een overkoepelend 

sportoverleg voor de hele gemeente instellen. Karel is betrokken bij het overleg met de gemeente.  

De nieuwe sleutels voor de gymzaal Goudenregenlaan bevallen niet goed. Het is niet 

gebruiksvriendelijk. Alleen vanaf een kwartier van tevoren kun je in de zaal. 

Sinds vorig jaar is Paul van der Zee trainer bij Ritola. Erik Rekker is gestopt. Het aantal senioren leden 

neemt af. Er is meer vraag naar recreatief volleybal. 

De heren teams (H1 en H2)zijn via de PD wedstrijden gepromoveerd.  

 

Geen vragen. 

 

Financieel verslag boekjaar 2013-2014 

Arjan geeft een toelichting.  

Het was financieel  een goed jaar voor Ritola. We houden geld over (€ 2939).  

Dit komt door: 

 Extra inkomsten door extra bijdrage ING (€ 750) 

 Knol’s Koekactie “on target” 

 Minder trainingskosten dan begroot 

 Geen kosten sponsoring  (wegens het uitblijven van nieuwe sponsors zijn geen kosten 

gemaakt voor een bord, we moeten wel op zoek naar nieuwe sponsors!) 

 Geen boete terugtrekking Heren 1 

De balans is sterk (positief saldo van € 14.865). De reserve voor het jeugdkamp is redelijk hoog (€ 

1219). Een overweging is om volgend jaar deze reserve aan te spreken. Het bestuur bespreekt dit 

volgend jaar met de organisatie van het jeugdkamp.  
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Verslag Kascommissie 
De Kascommissie bestaat dit jaar uit: Anke van der Velden en Lorien Greving. Ze hebben het 

financieel verslag van  boekjaar 2013-2014 goedgekeurd. De penningmeester wordt decharge 

verleend. 

 

Vaststelling begroting 2014-2015 en contributiewijzigingsvoorstel 

 

Conform de afspraken wordt de verenigingscontributie gelijk aan de indexering van de zaalhuur 

verhoogd met 5%. Het restant van de contributie wordt gelijk gehouden. Voor de begroting van 

volgend jaar teren we deels in op de reserve van vorig jaar. 

 

 

Aandachtspunten: 

 Na 2014-2015 verlopen een aantal sponsorcontracten; 

 Wat gaat de gemeente doen met indexatie zaalcontracten? 

 

Benoeming nieuwe Kascommissie 

Kascommissie bestaat volgend jaar uit Henk Elderman en Judith Klooster.  

 

Pauze  

 

Samenstelling bestuur  

Afscheid van bestuursleden penningmeester coördinator jeugd Erik Rekker en secretaris Henk van 

Norel.  Erik Rekker kon niet aanwezig zijn. Erik zal nog op gepaste wijze bedankt worden voor zijn 

ruime inzet voor de club. Henk wordt bedankt voor zijn inzet als secretaris. Hij krijgt een boek over 

de Mont Ventoux. 

 

Verkiezing secretaris 

Het bestuur stelt voor Aly Wildschut te benoemen als secretaris. Er zijn geen tegenkandidaten. Aly 

wordt van harte welkom geheten in het bestuur.  

 

Er is nog geen nieuwe kandidaat voor coördinator jeugd. 
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Concept beleidsplan 

Frans presenteert het concept beleidsplan.  Dit zijn de belangrijkste sheets: 

 

 

 
 

 
 

 

Doelstellingen (1) 

 

- Algemeen 200 leden 

o Ieder lid heeft een taak 

 Grotendeels gerealiseerd 

 Scheidsrechters jeugd, rijschema ouders, zaaldiensten, september 

toernooi 

 Als je iets belooft moet je het ook doen, leden rekenen op ons 

o Ouders gaan zelf spelen bij de recreanten 

o Belonen en sanctioneren 

o Bestuur herkenbaar en aanspreekbaar 

 Zaterdag: Bestuur aanwezig op wedstrijddagen 

Visie 

 

- We willen volleyballen op de vrijdag en zoeken een balans tussen prestatie en 

gezelligheid. 

- Ritola stuurt op “positief coachen”, waarin respect, van elkaar leren en gelijkwaardigheid 

naar voren komt en leden zich thuis voelen. 

- Wij willen kader intern opleiden om zoveel mogelijk binding onderling te behouden. 

- Wij willen laagdrempelig zijn op het gebied van kosten  

Missie 

 

- We willen een zaalvolleybalvereniging zijn, waarbij beachvolleybal wel plaatsvindt, maar 

incidenteel en niet professioneel ondersteund. 

- Een vereniging door leden voor leden. 

- Laagdrempelig, iedereen die wil volleyballen willen we volleybal kunnen aanbieden, 

waarbij iedereen zich moet kunnen bekwamen. 

- Ritola richt zich op Zuidlaren e.o. 

- We streven er naar dat iedereen binnen de club elkaar kent en betrokken is bij elkaar en 

streven daarin naar gelijkwaardigheid.  
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Opmerkingen: 

 Het is belangrijk dat de ABC teams goed bezet blijven zodat er uiteindelijk genoeg leden 

overblijven voor senioren teams.  

 Het is belangrijk om de mensen die onbetaald werk doen in de vereniging regelmatig te 

bedanken voor hun inzet.  

Idee is om H1 of een ander team een demonstratie te laten spelen na het basisschool volleybal 

toernooi. Dit om met name jongens te laten zien hoe cool volleybal is. 

 

Wat gebeurt er als H1 wel tweede divisie gaat spelen? Dit gaan we beoordelen als dit aan de orde is. 

Het is niet wenselijk om zo hoog te spelen dat de eigen A jeugd niet meer kan doorstromen.  

 

We zoeken contact met verenigingen om ons heen om samenwerking te zoeken. 

 

  

Doelstellingen (3) 

 

- Jeugd 

o Kamp 

o Deelname open club 

o MJT Dovo  

o Toernooien voor ervaring en binding 

- Beeld van de club 

o Meer aandacht voor recreatieve leden (dat is vaak het kader) 

o Coach voor ieder team 

o Beach aanbieden voor de jeugd, indien behoefte  

Doelstellingen (2) 

 

- Jeugd 

o Kader opleiden (ouders en leden) 

o Schooltoernooi (aanwas mini’s) 

 Verschoven naar winter  

o Jongensvolleybal (25 jongensleden in 2018) 

o Imago (stoer/cool) 

- Activiteiten 

o Knol’s koeken 

o Jeugdkamp 

o Topvolleybal incidenteel naar Zuidlaren halen (clinic, Lycurgus) 
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Rondvraag 

 

Het is niet duidelijk voor de leden dat de shirts eigendom zijn van de vereniging. Daarom houden 

mensen vaak het shirt als ze lid af worden. Het bestuur gaat hier beleid op maken en communiceren 

naar de leden. 

 

Judith wil graag mini van de week weer introduceren. Heren 1 en 2 speelt hier te laat voor. Idee is 

om dit bij jongens A of meisjes A te doen? Die beginnen op 9:00 uur.  

 

We moeten meer recreanten werven. Als we zorgen dat er velden beschikbaar zijn in de Zwet en we 

regelen ook een trainer dan kunnen we meer leden werven. Punt is dat er dan wel ruimte 

beschikbaar moet zijn in de Zwet. Als bijvoorbeeld in het voorjaar korfbal weer naar buiten gaat dan 

zou je de ruimte in de Zwet hiervoor kunnen gebruiken.  

 

Dick vraagt hoe de contacten met de gemeente zijn. Tijdens het septembertoernooi liepen de 

contacten erg stroef. Het toernooi was door de gemeente te laat ingepland en de gemeente was niet 

bereikbaar. Op een terugbelverzoek werd niet gereageerd. Idee is om een klacht in te dienen bij de 

gemeente over de bereikbaarheid. Er schijnen meer verenigingen te zijn die klachten hebben over de 

samenwerking met de gemeente. Ook over de sluitingstijd van de kantine in de Zwet zijn problemen. 

De gemeente wijkt af van eerder gemaakte afspraken. Karel zal hier met de gemeente over spreken.  

 

Karel sluit de vergadering om 21:30 uur. 

 

Verslag gemaakt door, 

Henk van Norel. 

Secretaris Ritola volleybal 


