
 

 
 
 
 

  JAARVERGADERING 2020-2021  

 

 

   
Datum :  03-02-2021 
Aanvang:  20.00 uur  
Waar:  Online via Zoom. 
Aanwezig: Johnny Drewel, Adolf Zuidhof, Peter Dijkstra, Herman Koopman, Leon 
Koopman, Auke Postma, Dolf Langerhuizen, Anno Klooster, Sandra Kregel, Tanja 
Niemeijer, Netty de Vries, Mariët van der West, Marlon Huisman, Marloes van Dam, 
Danielle Buytendorp, Erik Haverkamp, Jarno Heijdmeijer, Martin Haverkamp, Jettie 
Haaijema, Shirley Buurveld, Joanne Bijlholt 
 
Agenda 
 
1. Opening 
2. Ingekomen stukken: geen. 
3. Mededelingen: geen. 
4. Vaststellen notulen 1 november 2019 
 
5. Verslagen (via email toegezonden aan alle deelnemers) 

a.  Notulen jaarvergadering 29-10-2019 
b. Jaarverslag seizoen 2019-2020 

 
6. Gevolgen Covid-19 

We hebben geprobeerd weer te starten met trainingen voor zowel jeugd als senioren 
in januari 2021, echter volgden toen al snel strengere maatregelen vanuit de 
overheid waardoor dit niet meer mogelijk was. Deze situatie zal in ieder geval niet 
veranderen tot aan 2 maart 2021.  
We zullen proberen de beachvelden te optimaliseren, zodat hier hopelijk weer 
trainingen op kunnen starten (eerst met name voor jeugd, later mogelijk ook voor 
senioren).  

 
7. Verslag penningmeester 2019 – 2020(wordt per scherm gedeeld tijdens de 

vergadering) 
 

 a. Verslag kascommissie en decharge bestuur  
We hebben met een positief kunnen afsluiten, resultatenrekening is besproken. 

 b. Begroting penningmeester 2020- 2021 
Gezien de huidige situatie door Covid-19 is het lastig een eenduidige financiële 
begroting te maken. We gaan daarom van 3 mogelijke scenarios uit:  
* Volleybal is voor iedereen weer mogelijk vanaf 1 maart 2021 (op dit moment 
geen waarschijnlijk scenario).  
* Volleybal is weer mogelijk voor de jeugd per 1 maart 2021 – voor de senioren 
zal dit per 1 augustus 2021 zijn.  



* Volleybal is weer mogelijk voor zowel jeugd als senioren per 1 augustus 2021 
(nieuwe seizoen).  
 
Bij alle drie de scenarios eindigen we met een negatief saldo. Dit komt o.a. 
doordat we onze sponsoren niet factureren. 
Voorstel: sponsoren laten weten dat we voornemens zijn hen niet te factureren. 
Mogelijk zijn er ook bedrijven die het wel goed doen momenteel en willen 
betalen (sponsorcommissie pakt dit op).  
 
Resultatenoverzicht afgelopen jaar besproken.  
Vraag over zaalhuur/beachvelden: geen huurkosten vanuit gemeente voor 
beachvelden.  
 
Mogelijk ontvangen we van NOC*NSF nog een tegemoetkoming.  
Kascommissie: hebben de kascontrole uitgevoerd (Tanja Niemeijer en Arjan van 
Wijk) en deze goedgekeurd. Tanja Niemeijer verlaat kascommissie, Auke Postma 
zal toetreden.  
 
Begroting is vastgesteld/akkoord.  

 
 c. vaststellen contributie 

Contributie blijft gelijk.  
 
8. Verkiezing bestuur 

 Erik Haverkamp  - voorzitter vanaf 2016 -  
 Joanne Bijlholt   - secretaris vanaf 2019 –  
 Jarno Heidmeijer  - Penninmeester vanaf 2016  
 Martin Haverkamp  - algemeen bestuurslid vanaf 2019 
 Jettie Haaijema  - verkiesbaar als algemeen bestuurslid 
 Shirley Buurveld  - verkiesbaar als algemeen bestuurslid 

 
Stemming toetreden Shirley Buurveld en Jettie Haaijema: iedereen stemt voor, zij 
zijn nu officieel bestuurslid.  

 
9. Rondvraag 
10. Sluiting  
 


