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Verslag van de ledenvergadering:
VC Intermezzo d.d. vrijdag 27 oktober 2017
Aanwezig bestuur:

Pieter Bal
Onno Bal
Arjo Wesdorp
Marc van Biert
Nicky Tuinenberg
Marjolein van den Boogert

Aanwezig: 26 leden, waarvan 7 ereleden
Afwezig met kennisgeving: 9

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om half 8 en heet een ieder welkom. De voorzitter vraagt of
iedereen heeft ingetekend en bedankt Axxi auto voor de gastvrijheid.
Er zijn niet voldoende stemgerechtigde leden aanwezig op de vergadering (1/3 van het aantal
stemgerechtigde leden). Omdat er niet voldoende stemgerechtigde leden aanwezig zijn om in deze
vergadering besluiten te kunnen nemen, wordt krachtens artikel 19 van het Huishoudelijk
regelement een nieuwe vergadering uitgeschreven. De lopende vergadering wordt door de voorzitter
gesloten en een nieuwe vergadering wordt weer geopend.

2. Notulen algemene ledenvergadering 2016
Naar aanleiding van de notulen wordt gevraagd of de invoering van het meerjaren opleidingsplan
voor de Jeugd al gestart is. Er is een start gemaakt met Annemiek Slagter en Richard van Etten. Dit
wordt vervolgd!
De notulen worden daarna goedgekeurd.

3. Jubilea
Twee ereleden namelijk Lenie Domselaar en Nienke van der Kamp mogen beide een jubileum vieren.
Lenie is namelijk al 50 jaar lid. Nienke is zelfs al iets langer dan 50 jaar lid.
Ook Johan Vogelaar mocht dit jaar een jubileum vieren, hij is namelijk al 40 jaar lid.
Ze worden door de voorzitter gefeliciteerd en ontvingen een bloemetje en een presentje

4. Lid van verdienste
Henk Arink is tot lid van verdienste benoemd. Hij is vanaf 1997 trainer geweest van het Sparta dames
recreantenteam en later trainer en coach van het Intermezzo dames recreantenteam. Hij ontvangt
een bloemetje en een oorkonde.

5. Terugblik seizoen 2016-2017
1.Missie
Het bestuur wil graag de jeugd volleybal technisch opleiden. Helaas ontbreekt het aan
gediplomeerde (techniek) trainers, die voor een langere periode onze jeugd de juiste technieken
kunnen aanleren. We bieden weliswaar trainersopleidingen aan, maar dit zorgt niet voor de juiste
technische inhoud.
De enthousiaste jeugdtrainers zijn echter van groot belang. Weer is de jeugdafdeling groeiend,
waaruit blijkt dan het volleyballen een populaire sport op Goeree Overflakkee is en blijft.
5. Technisch beleidsplan
5.1 JEUGD
Het MOV staat ieder seizoen op de agenda van de TC Jeugd. Ook afgelopen seizoen is er informatie
uitwisseling geweest met Apollo uit Numansdorp in de vorm van een clinic door een trainer van
Apollo. Het enthousiasme is aanwezig binnen VCI, alleen is een voortrekker nodig die dit oppakt.
Hopelijk komend seizoen is er meer kans op het daadwerkelijk invoeren van het MOV.
Annemiek Slagter en Richard van Etten zitten in de verkennende fase om dit op te gaan pakken.
Enkele jeugdspelers zijn naar de volleybalschool gegaan bij Next Volley in Dordrecht. Rune Bal, Lynn
vd Sluijs en Jill vd Weiden werden uitgekozen. Ook bij de regiotraining bleek één jeugdlid van
Intermezzo, Micha Robijn, goed genoeg om opgenomen te worden in de selectie. Later in het seizoen
voegde Rune Bal zich ook bij de regioselectie. Het niveauverschil met andere jeugd-volleyballers is
groot te noemen. Leuk dat de talenten toch worden herkend en geselecteerd.
Opmerking nav het beleidsplan: waarom is het niveauverschil zo groot? Antwoord hierop: de jeugd
van andere clubs zijn meer opgeleid, meer techniek aangeleerd, betere basis dan onze jeugd. We
hopen in de toekomst hier ook beter op aan te kunnen sluiten.
7.Vrijwilligers
Het vrijwilligers beleid van VCI is een jaarlijks terugkerend onderwerp in nagenoeg alle
bestuursvergaderingen. Het mobiliseren van leden om de wedstrijden mogelijk te maken (tellers,
scheidsrechters, zaaldiensten) verloopt sinds enkele jaren zonder grote moeilijkheden. De leden
weten wat er van ze wordt verwacht.
Bij activiteiten rondom het volleyballen ligt dat iets anders. Het kost heel veel moeite om vrijwilligers
zover te krijgen dat ze zich aanmelden voor activiteiten. Persoonlijke benadering en veel tijd
besteden zorgt voor een gering aantal vrijwilligers, die vervolgens voor >75% bestaat uit leden die al
meerdere functies uitvoeren. Het betrekken van nieuwe vrijwilligers is en blijft een lastig onderwerp.
Echter is en blijft het noodzakelijk om het seizoen op seizoen te blijven proberen om ze te
mobiliseren. Zonder vrijwilligers kan er immers niet worden gevolleybald.

9. Evenementen
•

Natuurlijk blikken we graag terug op de vele activiteiten van VCI die in het afgelopen seizoen
zijn georganiseerd:

Pepernotentraining voor de CMV
Volleybalmasterz Spelregelcafé voor de jeugd (& ouders)
Oliebollentoernooi voor jeugd en senioren
Rabobank bedrijventoernooi
Bezoek Oranje heren kwalificatie WK
Afsluitingen seizoen A, B & C jeugd
BBQ senioren en recreanten
Speelavond A-jeugd, Senioren en Recreanten
De Vogel beachvolleybaltoernooi en –clinic
Bezoek Oranje Dames world grand prix wedstrijd Apeldoorn
Opmerking: Het Curamare toernooi waar we ieder jaar bij helpen, hoort dat niet bij de
evenementen?
Antwoord: Het is niet voor de leden van Intermezzo, maar we leveren wel een bijdrage. We kunnen
zeggen dat het een sponsorbijdrage is ipv een evenement.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6. Beleidsplan na 2018
Het huidige beleidsplan is geschreven voor de periode 2013-2018. Deze periode loopt dus aan het
einde van dit seizoen af.
Het beleidsplan heeft de club veel gebracht. De heldere doelstelling en voorgestelde structuur leidde
tot interesse van 2 grote hoofdsponsors, Rabobank en Marflex, laatstgenoemde is nog steeds onze
huidige hoofdsponsor. De club is in de afgelopen 5 jaren gegroeid en heeft nu meer dan 200 leden.
Daarnaast heeft het houvast geboden aan de nieuwe weg die we met elkaar zijn ingeslagen; gericht
op prestatie én kwaliteit voor onze club.
Nu het einde van het beleidsplan in zicht is, rijst de vraag hoe we nieuwe invulling kunnen krijgen om
het huidige beleid te kunnen continueren. De wens van het bestuur is om een beleidsplan voor een
periode van 3 tot 5 jaar te schrijven.
Opmerking: moet het door het bestuur geschreven worden of moeten we een commissie hiervoor
instellen?
Antwoord: we willen graag dat de leden meedenken over het beleidsplan, dat kan bijvoorbeeld in
een commissie, maar we willen dit niet als bestuur gaan schrijven, want dan wordt het opgedragen
door het bestuur.

7. Overzicht bestuur & commissies
Wijzigingen bestuur 2017-2018:
Louise van Broekhoven en Marieke de Bles zijn in 2017 gestopt als Algemeen Bestuurslid
Pieter Bal stopt als voorzitter
Onno Bal stopt als voorzitter TCS
Manon Brooshoofd stopt als Jeugd Coördinator per 31-12-2017
Overzicht bestuur & commissies:
Dagelijks bestuur:
Voorzitter: vacant
Secretaris: Erna Vogelaar
Penningmeester: Arjo Wesdorp

Voorzitter Technische Commissie: Nicky Tuinenburg
Wedstrijdsecretaris: Marc van Biert
Jeugd coördinator: Manon Brooshoofd / vacant
Algemeen bestuurslid: Marjolein van den Boogert
Algemeen bestuurslid / Activiteiten: vacant
Commissies:
Wedstrijdsecretariaat: Marc van Biert
Scheidsrechtercoördinatie: Marc van Biert
Materiaalbeheer: Bastiaan Driece
Ledenadministratie: Johan Vogelaar
Toernooi & activiteitencomm. Jeugd: Lotte Taale, Corianne Boekee, Esther van Holten, Annemiek
Wesdorp
Activiteitencommissie senioren: Jan Kastelein
Pers- & Publiciteit jeugd: Arjan Reuijl
Pers- & Publiciteit algemeen: vacant
Website & Social Media: Keesjan Franke, Nicky Tuinenburg, Pieter Bal

ekman, Paul van Beveren
VACATURES BESTUUR
Voorzitter V.C. Intermezzo
TC Jeugd coördinator
Algemeen bestuurslid / Coördinator activiteiten
VACATURES OVERIG
Pers- en publiciteit algemeen
Activiteiten senioren
Club fotograaf
Gastheer/-dame thuiswedstrijden: Anton en Trudy van Zijp
CMV trainer(s)
Jeugdtrainers en -coaches
Opmerking: Is het een optie dat het ontvangende team gastvrouw/-heer op zich neemt?
Antwoord: Dit is lastig voor de jeugdteams.
Opmerking: Is het een optie dat de zaaldienst dit op zich neemt?
Antwoord: Dit is lastig te verwezenlijken. Het is handig als er iemand achter de wedstrijdtafel zit, dit
is een fijn en warm gevoel, dan verloopt het soepel en netjes.
Anton en Trudy van Zijp bieden zich aan om de functie van gastheer/-vrouw op zich te nemen.

Lid van verdienste (aanvullend agendapunt)
Voordat de pauze begint, is er naast Henk Arink nog een Lid van verdienste namelijk Onno Bal. Hij
heeft meerder jaren in het bestuur gezeten als TCS voorzitter en is altijd nauw betrokken geweest bij
allerlei activiteiten bij VCI. Momenteel is hij trainer van Dames 1.
De voorzitter bedankt hem voor zijn inzet en hij ontvangt een oorkonde en een bloemetje.

Afscheid voorzitter (aanvullend agendapunt)

Arjo Wesdorp neemt het woord en vertelt dat Pieter al enige tijd geleden heeft aangegeven te willen
stoppen. Pieter is altijd erg toegewijd geweest aan VC Intermezzo en dat geldt ook voor zijn
voorzitterschap, omdat hij nog aanbleef vanwege het feit dat er geen gegadigden waren. Met het
bestuur hebben we besloten dat Pieter nu toch echt definitief stopt na de ledenvergadering. Het
huidige bestuur zal alles waarnemen, zonder officiële voorzitter.
Hij wordt bedankt voor zijn jarenlange inzet en ontvangt een bloemetje en een presentje.

8. Beleidsplan na 2018….

Het bestuur is nieuwsgierig hoe de leden denken over het beleidsplan.
Vragen als:
• Wordt het beleidsplan gelezen en begrepen door de leden?
• Wat hebben de leden zelf aan het beleidsplan?
• Willen de leden daarbij betrokken worden of is dat een ‘bestuurlijk iets’?

Opmerking: Heel veel leden weten dat er een beleidsplan is, maar weten niet wat dit in de praktijk
voor hun betekent. Dit bij het volgende beleidsplan beter promoten bij de leden.
Opmerking: Het beleidsplan is een belangrijk onderdeel voor de sponsoren om tot sponsoring over te
gaan. Een goede visie is belangrijk, zodat we wellicht grotere en betere sponsoren kunnen werven.
Het bestuur wil graag betrokkenheid van de leden. Hiervoor vragen we de leden om deel te nemen
aan een tijdelijke commissie die voor het nieuwe beleidsplan gaat zorgen.
Wie wil er deelnemen aan het vormen en schrijven van het nieuwe beleidsplan?
Theo van Biert, Paul van Beveren, Wim Versaevel, Karin Groenendijk zullen de beleidsplancommissie
gaan vormen.

9. Vooruitblik 2017-2018
1: Technische commissie
Senioren:
Team
Heren 1
Heren 2
Dames 1
Dames 2

Trainer
niet nodig
Maarten de Bus
Onno Bal
Colin de Bus

Coach
niet nodig
Jan Kastelein
Trudy van Zijp
Arjo Wesdorp

Doelstelling
handhaving
top 3
handhaving
top 3

Doelstellingen algemeen:
• A-jeugd meer betrekken bij seniorenteams; gecombineerde training H2 en jA; meetrainen
mA/mB bij damesteams;
• Meer betrekken van seniorleden bij club/activiteiten;
• Uitbreiding van het aantal (senior)leden;
• Contact zoeken met omliggende verenigingen (oefenpartij, trainen, etc.).
Maarten en Colin de Bus: traint bij VVS, ze komen uit Zeeland, maar oorspronkelijk uit Sliedrecht.
Colin is een beginnend trainer en Maarten is een ervaren trainer. Maarten traint Heren 2/Jongens A
en Colin Dames 2 en jeugdleden.
Opmerking: Hebben ze interesse om de jeugd te trainen?
Antwoord: Ja, ze willen juist de jeugd trainen voor een doorstroming naar de senioren.

Recreanten:

Spelplezier staat voorop bij de recreanten, ontwikkelen en op peil houden van vaardigheden heeft
ook de aandacht in de training.
Er zijn twee herenteams en twee damesteams die meedoen aan de competities in de Randstadpoule
van de NeVoBo.
Tussen half 8 en 9 op dinsdagavond wordt er getraind in twee hallen. In hal A is een mixgroep
aanwezig en in hal B de dames. Om 9 uur trainen de heren recrea 1 met heren 1.
Thuiswedstrijden worden gespeeld op dinsdagavond. Heren recrea 2 speelt op donderdagavond.
Er komen steeds meer spelers bij. Henk is gestopt als trainer, Marcel gaat nu trainen geven bij de
dames.
Uitbreiding van de recreanten zal in de toekomst een ruimteprobleem opleveren. Ze zijn momenteel
met 21 man op dinsdag. Er is extra ruimte mogelijk, maar niet op de dinsdag. Er moet over nagedacht
worden om in de toekomst misschien op een andere dag te trainen.
Vooruitblik van de jeugd:
Alle categorieën binnen de jeugdafdeling zijn ingevuld met minimaal 1 team.
We hebben een grote meisjesafdeling en kunnen zeer trots zijn dat ook alle jongens categorieën voor
het seizoen 2017-2018 weer zijn ingevuld.
Het vinden van beschikbare trainers en coaches (vrijwilligers) blijkt dit seizoen een hele opgave. Het
is helaas niet haalbaar gebleken om voor alle jeugdteams gediplomeerde trainers in te zetten.
Tevens zijn niet alle functies ingevuld of alleen gedeeltelijk ingevuld. Dit geldt ook voor de invulling
van de coaches. In het begin van het seizoen hebben we bij de verschillende trainingen gevraagd of
er vrijwilligers zijn die willen helpen met bijv. coachen. Hier zijn wel een aantal aanmeldingen van
gekomen.
Wel worden de oudere jeugdspelers betrokken bij om te helpen bij de lagere jeugdteams. Hetzij voor
een maatschappelijke stage of het invullen vrijwillige functie voor de vereniging.
Ook voor het komend seizoen wordt getracht zoveel mogelijk spelers te laten mee trainen bij hogere
teams om zo de jeugd te blijven stimuleren. Dit gaat altijd in overleg met de trainers binnen de TCJ.
Door het grote aantal jeugdteams, de beschikbare trainingstijden en de problemen met de invulling
van het trainersbestand, worden er dit seizoen geen extra (tweede) trainingen aangeboden.
Opmerking: Meisjes C1 kan niet altijd een extra training volgen, vanwege de hoeveelheid spelers van
de training bij Meisjes B. Kunnen de Meisjes niet meetrainen met de Jongens?
De TCJ zal ook dit seizoen periodiek overleggen. Getracht wordt dit wederom samen te laten vallen
met de bestuursvergaderingen zodat eventuele op- en aanmerkingen gelijk besproken kunnen
worden.
Doel TCJ seizoen 2017-2018
• Invulling van alle beschikbare & urgente functies binnen de TCJ
• Aanbieden van trainerscursus om wederom een zo groot mogelijk kader te creëren.
• Doorstart met invoeren van MOV over de gehele jeugdafdeling
• Instromen / mee trainen van jeugdleden bij hogere teams / senioren teams.
Manon stopt met de TCJ, er is een vacature.
2: wedstrijdsecretariaat/scheidsrechters
•

•

Vanaf dit seizoen is het bij alle wedstrijden verplicht om te werken met het Digitaal
Wedstrijdformulier. Dat geldt nu ook voor de recreantenwedstrijden.
Dit loopt goed.
De thuiswedstrijden worden dit jaar naast de Staver, ook gespeeld in de Gooye (2x), de
Dorpstienden (2x) en de Grutterswei (1x)

•
•

Opmerking: misschien is het een optie voor volgend seizoen als het niet lukt om in de
bovengenoemde sporthalen te spelen om naar Ooltgensplaat te gaan, daar is een hele
nieuwe zaal.
Opmerking: Worden alle wedstrijden voor volgend jaar alvast in de Staver geboekt, zodat dat
vastligt?
Antwoord: De verenigingen die op zaterdag spelen krijgen voorrang, maar de turnvereniging
heeft al voor april een periode vastgezet, dit is niet eerlijk. De Staver moet dit niet toelaten.
Jeugdwedstrijden zijn net als afgelopen jaar gekoppeld aan seniorenwedstrijden. Daardoor
veel gezamenlijke thuisdata.
Er zijn dit jaar 13 teams. Daarom is gekozen voor een extra wedstrijdronde op de
zaterdagen.
Scheidsrechters:

•

Dit jaar zijn er 3 scheidsrechters (Wim, Johan en Anton) die een aantal wedstrijden per
programma willen fluiten. De overige wedstrijden worden verdeeld over de competitiespelende leden van de A-jeugd en de senioren.
Vorig jaar hebben we een scheidsrechtercursus gegeven, waar de deelnemers ook een
scheidsrechterlicentie hebben gekregen, maar het is vaak lastig om de leden onder de 18 op
de bok te hebben staan.
Opmerking: bij andere verenigingen zie je vaak bij een jeugdscheidsrechter dat er een
seniorenlid bij staat als steun of hulp.
Antwoord: dit gaan we in het bestuur bespreken, maar dan komt er wel weer meer op het
bordje van de senioren.
Doelstelling van dit seizoen is dat alle scheidsrechters zelfstandig leren werken met het
Digitaal Wedstrijdformulier.
Leden zonder licentie worden gestimuleerd deze spoedig te halen.
Jeugdteams worden regelmatig ingepland om wedstrijden te tellen. Bij de tellers, staat nu de
naam van een jeugdteam, geen namen meer omdat dit seizoen de jeugdteams laat bekend
waren.

10. Ledenadministratie
Als gekeken wordt naar ‘leden naar woonkern’ valt te constateren dat een belangrijk deel van de
leden uit Sommelsdijk komt en dat de leden uit Dirksland groeien. Als gekeken wordt naar ‘leden
naar leeftijd’ zie je dat er nu meer senioren zijn. Er zitten wel veel recreanten tussen.

11. Financiën
1: Verslag rekening 2016-2017 en kascontrole
De contributies zijn erg gestegen door de toename van de leden. De accommodaties zijn gelijk
gebleven, dat komt omdat we een aantal reguliere teams op een doordeweekse dag hebben laten
spelen op de trainingstijd. Dit beviel niet, de zaterdag heeft de voorkeur.
Opmerking: dit jaar ziet het er gezonder uit, door de contributieverhogen. De inkomsten moeten
gelijk zijn aan de kosten (accomodaties en Nevobo).
Antwoord: Ja, klopt, dit is heel fijn. Bij de jeugd zijn we niet helemaal kostendekkend, maar daar staat
een stukje sponsoring tegenover.
De kascontrolecommissie: Bram Hoekman en Cornelis Robijn hebben alles kritisch bekeken. Arjo
heeft alles heel netjes uitgewerkt.

Twee aanbevelingen: voor de contante geldstroom, de kwitanties laten tekenen, zodat de ontvanger
ook duidelijkheid heeft.
De winst aan een bepaalde voorziening toevoegen?
Alles wordt goedgekeurd. Bram is uittredend lid.
De nieuwe kascontrolecommissie zal bestaan uit Theo van Biert en Cornelis Robijn. Reservelid is Leen
van den Boogert
2: Begroting 2017-2018
Er zit veel druk op de financiële begroting, er is maar €18,- over in de begroting. Dit komt doordat we
3 starttijden hebben met de wedstrijden, de kosten voor de externe trainer, afdracht aan Nevobo is
hoger door meer teams. Ook hebben we een collectieve ongevallenverzekering voor ieder lid wat
kosten met zich meebrengt.
Volgend jaar (feb,mrt apr) gaan we weer een loterij invoeren, het levert een flink bedrag op voor de
vereniging.
Opmerking: accommodaties en Nevobo stijgen toch harder dan de contributies. Is dit tijdelijk?
Antwoord: het zal nog wel wat bijtrekken, maar we kunnen het niet helemaal voorspellen. Als de
CMV leden lid blijven, zal de contributie hoger zijn als ze jeugdlid zijn, dus meer inkomsten.
Opmerking: is het verstandig om bij de besprekingen van de beleidsplancommissie of ze ook over het
meerjarenplan op financieel beleid kunnen praten.
Antwoord: dit is zeker verstandig om te doen.
Opmerking: overige kosten is dat realistisch dat dat €1000,- daalt?
Antwoord: dat is weg geboekt in de voorzieningen.
Opmerking: we spelen in 5 sporthalen, zijn de kosten niet hoger dan de Staver?
Antwoord: nee, we krijgen het voor de Staverprijs.
Opmerking: met de gemeente samenwerken bijv om de jeugd meer te laten bewegen-> subsidie.
Antwoord: dit willen we wel, maar we hebben geen mankracht daarvoor. We hebben veel vacatures,
we krijgen het niet rond.
3: Sponsoren
Hoofdsponsor:
GPI/Marflex (2019)
Evenementen sponsor:
Adviesgroep De Vogel (2019)
Kledingsponsors:
Hans Meijer Advies (2019)
IC Automatisering (2019)
Axxi Auto (2018)
De Staver (2018)
Tandarts De Bles (2019)
Xsarus (2019)
Marcel Bal Makelaardij (2019)
Subsponsors:
SOOF Catering
Overige Sponsors:
Unito Sports (kledingleverancier)
Zout Media (ondersteuning bij PR)

12. Rondvraag

Opmerking: waar is dames 1?
Antwoord: een aantal hebben zich afgemeld.
Opmerking: Dinsdagavond is het een probleem met de volleyballen.
Antwoord: er zijn extra ballen en er zijn 2 extra karren aangeschaft. Goed opletten dat de ballen goed
worden opgeruimd.
Opmerking: misschien is het handig om elk team een eigen tas te geven met volleyballen. Eind van
het seizoen, moeten de tassen met ballen dan weer ingeleverd worden, kom je tekort, dan moet dat
team het aantal ontbrekende ballen betalen.

13. Sluiting
De vergadering wordt om 21.30 gesloten door Arjo.

