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Verslag algemene ledenvergadering Oldenzaalse Vrijetijds Volleybal 16 juni 2016  
 

Aanwezig: 
Bestuur OVV:  Gerard Vastert,  Reinilde Grundel, Louis Zeijen, Marjo Miggelbrink en Jop Hofsté namens 

Jop’sIT 
Verenigingen: Pollux VT,  WKS,  Diak,  Dynamo, De Esch, Netwerk, An ‘t net, Time Out, de Engel, Sunshine, 

Smash, Flitz,  VVO, FC Witpet, de Brug, Palammai, Volleydots, Lutheria, Broederhoed en 
Togido. 

 
1. Opening: De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De presentielijst 

gaat rond. 
 
2. Notulen vorige jaarvergadering:  

goedgekeurd. 
 
3. Mededelingen/ingekomen post: 
3.1 Gerard Vastert maakt bekend dat hij aftreedt als voorzitter en doet een oproep voor een nieuw 

bestuurslid. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij het secretariaat. Tevens komt er een melding 
op de website. 

3.2 Betalen van de contributie is weer mogelijk. Gerard doet verslag van de gang van zaken. Het oude 
nummer staat nog op de site. Dit zal aangepast worden in het nieuwe IBAN.  

 
4. Financiën: 
4.1 Het bedrag aangaande de contributies geeft een scheef beeld omdat nog niet alle gelden binnen zijn. 

De penningmeester zal zich hiermee gaan bezighouden. Het financieel jaarverslag 2015/2016: 
goedgekeurd.  

4.2 Verslag kascontrolecommissie: Annette Oude Veldhuis en Siny Elferink. Alles is akkoord bevonden. Het 
zag er netjes uit. De kascontrolecommissie wordt bedankt voor haar werk. 

4.3 Zowel de penningmeester als het bestuur worden decharge verleend voor het gevoerde financiële 
beleid.  

4.4 Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 2016-2017: Annet Oude Veldhuis blijft nog een jaar; nieuw 
lid: Grevert Molthof (Togido). 

4.5 Begroting 2016-2017: Ook hier geeft het bedrag aan contributies een scheef beeld omdat het bedrag 
inclusief de nog te ontvangen contributie 2015/2016 is. De contributie blijft hetzelfde. 

4.6 De begroting is bij dezen vastgesteld. 
 
5. Wintercompetitie: 

De voorzitter geeft het woord aan Louis Zeijen, zijn mededelingen m.b.t. de wintercompetitie zijn: 
- Ongeveer 80% van de uitslagen worden d.m.v. een foto aangeleverd. Een verzoek a.u.b. duidelijke 

foto’s maken. 
- Boetekaartjes worden digitaal verstuurd. 
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- Er wordt nogmaals op gehamerd dat het niet is toegestaan om een speler van een hogere klasse 
en/of een speler die geen lid is van de vereniging tijdens wedstrijden te laten meespelen tijdens de 
wedstrijden van de Wintercompetitie. Dit is een vorm van competitievervalsing en wordt niet 
getolereerd. Mocht het een keertje voorkomen dat noodgedwongen een speler uit een hoger 
geplaatst team moet meespelen, dan kan dat alleen wanneer de tegenstander daarover te voren is 
geïnformeerd en daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. Misbruik wordt gesanctioneerd. 

- Het komt nog steeds voor dat teams vragen om een wedstrijd na de laatste spelweek te mogen 
spelen. Dit is niet toegestaan. 

- Bij het maken van de wedstrijdschema’s worden slechts twee beperkingen meegenomen: 
① teams die maar over één wedstrijd uur beschikken, waarbij dus team 1 een thuiswedstrijd een 
thuiswedstrijd en team 2 een uitwedstrijd en 
② teams die op één avond na elkaar de thuiswedstrijden willen spelen. 
Het kan dan gebeuren dat 2 teams van dezelfde vereniging die in dezelfde klasse uitkomen aan het 
eind van de 1e ronde en aan het eind van de competitie tegen elkaar moeten spelen. 

- Er wordt een proef gestart om via de elektronische weg de standen door te geven. De thuis 
spelende ploeg vult via de mail de uitslag in. De uitspelende ploeg krijgt dan automatisch een mail 
met het verzoek om de setstanden te bevestigingen. Geeft team 2 akkoord dan wordt de stand 
verwerkt. Wordt er geen akkoord gegeven, dan wordt er actie ondernomen. Met de 
desbetreffende ploegen in de klasse waar de proef plaatsvindt wordt contact opgenomen. Een 
actueel emailadres is daarom van groot belang. 

 
6. Rondvraag: 

Diak vraagt nogmaals aandacht om teams van de dezelfde vereniging die in dezelfde klasse uitkomen aan 
het begin van het seizoen tegen elkaar te laten spelen. De Esch sluit zich daarbij aan en stelt voor om 
dergelijke wedstrijden in een lege speelweek te plannen. Rogier Otters (Diak) meldt dat zijn teams zelf aan 
het begin van het seizoen regelen om teams in dezelfde klasse tegen elkaar te laten spelen. Misschien een 
optie voor andere verenigingen? 
→ Het programma waarmee de schema’s worden gegenereerd kent deze optie niet. Wanneer teams dat 
onderling willen regelen, is dat akkoord. 
 
Mieke Niks (Esch): Is het verplicht om wedstrijdballen mee te nemen naar een uitwedstrijd? 
→ Ja, dat is tijdens een van de vorige ALV-en bevestigd. 
 
De Brug complimenteert het bestuur. 
→ De complimenten worden in dank aanvaard. 
 
Jop Hofsté: Aanmelden zal einde deze week/begin volgende week mogelijk zijn. 
 
Gerard Vastert bedankt de bestuursleden voor de gezellige samenwerking en bedankt ook de verenigingen 
en wenst iedereen nog veel spelplezier. Namens het bestuur bedankt Louis Zeijen Gerard voor het 
jarenlange voorzitterschap. Hij meldt dat het bestuur op een gepaste wijze aandacht zal schenken aan het 
afscheid van Gerard. 

 
7.      Sluiting: 

 Louis Zeijen gaat over tot de prijsuitreiking. 
 

 


