
ALV, 25 juni 2019 

 

 

 
NOTULEN 

 ALGEMENE LEDENVERGADERING VOC-MAARSSEN  
Dinsdag 25 juni 2019 

in Safari, Maarssenbroek 
Aanvang 19.30 uur. Einde ca 20.10 uur 

Aanwezige leden:  Y. Letter, S. van der Honing, T. Lahat, A. Oost, N. Moring, A. Valen, L. Masmeijer, 

M. van Katwijk, J. Uijttewaal, J. van der Veen, P. Verlaan, A. Bosman, D. van Katwijk, R. van Kerkhof, 

S. van Guldener, R. Blankevoort, G. Schaad (17).  

 

1. Opening 

Openings- en welkomstwoord voorzitter. 

Met kennisgeving afwezige leden zijn: H. Korfage, R.J. Kip, M. (Magda) Gadellaa, I. van 

Rijnsoever, P. Siepman, T. Krause. 

 

2. Vaststellen agenda 

Geen aanvullingen, goed gekeurd. 

 

3. Benoeming stembureau 

Annemarie Valen 

 

4. Mededelingen en ingekomen stukken 

Verzoek van Robbert Jan Kip om de trainingen in de 3e week van augustus te laten beginnen 

in verband met de start van de competitie eind september. 

Het bestuur heeft zaalhuur geregeld zodat de senioren-competitie teams kunnen starten met 

trainen in de week van 26-aug. De rest van de teams (jeugd en recreanten) zullen in de 

eerste week van september starten met trainen. 

 

De enquête die eerder dit jaar is gehouden onder de senioren competitieleden heeft zeer 

duidelijk uitgewezen dat de grote meerderheid het liefst de thuiswedstrijden in Bloemstede 

speelt. Het bestuur heeft hier actie op ondernomen en in seizoen 2019/2020 spelen de 

senioren competitie leden de wedstrijden in Bloemstede. Elke vrijdagavond en eens per 2 

weken op zaterdag. 

De jeugdleden spelen hun wedstrijden in Safari. Jeugdleden zullen zoveel mogelijk taken bij 

andere jeugdwedstrijden vervullen, er zullen echter ook seniorenteams taken (zoals 

zaalwacht) hebben bij de jeugd. 

 

Er wordt gewerkt aan een nieuwe website die voor de start van het nieuwe seizoen live zal 

gaan. Hier worden nog redactieleden voor gezocht. Later in de vergadering hebben 

Annemarie Valen, Lynette Masmeijer en Roeska Blankevoort zich hiervoor aangemeld. 
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Het beachvolleybal seizoen is inmiddels van start gegaan, iedereen is welkom op de 

woensdagavond bij de Maarsseveense plassen.  

 

5. Voorstellen van de leden 

Geen 

 

6. Notulen goedkeuring BALV 21-feb-2019 

Goedgekeurd 

 

7. Jaarverslagen en beleid bestuur, RC, JC, TC en WS 

Goedgekeurd, geen opmerkingen 

 

8. Nieuwe Privacy wet AVG: Privacy verklaring 

In verband met de nieuwe Privacywet AVG heeft de vereniging een aantal maatregelen 

moeten treffen om aan de wet te voldoen. Eén van deze zaken is de publicatie van een 

Privacy verklaring op de website. Deze zal geplaatst worden op de nieuwe website van VOC-

Maarssen. 

Een andere verplichting is ervoor te zorgen dat iedere vrijwilliger die met persoonsgegevens 

van leden in aanraking komt, zich bewust is van de privacy regels en hiertoe wordt aan 

iedere vrijwilliger gevraagd een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. 

Met dank aan Mark Hendrickx en Annelies Oude Nijeweeme voor het schrijven van de 

stukken en de implementatie. 

 

9. Begroting 2019-2020, huur zaalruimte en contributies 

Piet legt uit: de begroting is ongeveer een kopie van vorig jaar, alleen aangepast op punten 

van zaalhuur en aantal leden. De begroting is nu negatief, maar de bedoeling is dat dit wordt 

rechtgetrokken, bijv. sponsor inkomsten. 

 

Gwenda vraagt hoe het zit met de nieuwe ballen die worden aangeschaft en of dit alleen 

voor competitieteams is? De recreanten hebben ook dringend nieuwe ballen nodig. 

Alle competitie teams (incl jeugd) zullen aan het begin van het nieuwe seizoen een ballentas 

krijgen met nieuwe ballen. De ballen die afgelopen seizoen zijn gebruikt zijn allemaal terug 

gevraagd. Er wordt deze zomer een inventarisatie gedaan in alle zalen en er zal worden 

gezorgd dat er overal voldoende goede ballen aanwezig zijn bij de start van het nieuwe 

seizoen. Er worden nog mensen gezocht die willen helpen bij deze inventarisatie, graag 

melden bij Tommer. 

 

Annemarie vraagt naar de begrote rente van 700 euro. Piet geeft aan dat dit een fout is en 

zal de begroting corrigeren. 

 

Lynette vraagt naar de begroting voor het slotfeest, eindejaarsfeest en evenementen van 

500 euro. Gebaseerd op afgelopen jaar, waar deze evenementen zeer goed bezocht waren, is 

500 euro een te lage inschatting. Piet geeft aan dat er in principe begroot wordt naar 

aanleiding van begrotingen die door de commissies worden opgegeven. In dit geval is er geen 
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feestcommissie. Uiteindelijk besloten dat Piet de begroting voor 2019/2020 zal aanpassen 

naar het bedrag van de realisatie van afgelopen seizoen. 

 

10. Herverkiezing bestuursleden (dagelijks bestuur): 

Aangenomen 

Voorzitter:    Roeska Blankevoort 

Secretaris:    Sandra van Guldener  

Penningmeester:   Piet Verlaan 

Tweede Penningmeester:  Moniek Messink 

Bestuurslid Recreantencommissie: Herman Korfage 

Bestuurslid Technisch Hart:  Yvonne Letter 

 

11. Samenstelling commissies en overige functies incl vacatures (zie bijgaande lijst) 

Belangrijke openstaande vacatures: 

 

➢ Coördinator/Voorzitter van Jeugdcommissie en Jeugdcommissieleden (o.a. 

activiteiten) 

- Melanie van Katwijk geeft aan zich bij de Jeugdcommissie te zullen aansluiten 

➢ Jeugdtrainers 

Heb je interesse? Graag melden bij Jessica Uijttewaal, vrijwilligerscoördinator 

(vrijwilliger@voc-maarssen.nl) 

 

12. Rondvraag en sluiting 

Lynette: wat gaat het bestuur doen om de vacatures in te vullen? Een actieve en persoonlijke 

benadering werkt vaak beter dan een oproep via email of website. 

Dit wordt ook al gedaan via actieve benadering en op deze manier zijn er het afgelopen jaar 

heel wat nieuwe vrijwilligers gevonden. Alleen zijn er nog steeds open vacatures. 

 

Lynette: Wat zijn de ideeën om meer integratie tussen de competitie spelers en de 

recreanten te krijgen? 

Yvonne antwoordt dat er plannen zijn om een in ieder geval 1x per jaar een onderling mix-

toernooi te organiseren. Een ander voorbeeld waar de integratie inmiddels best aardig is, is 

beach volleybal. 

 

Joop: Het is nog niet zeker of er volgend jaar 3 of 4 Herenteams zullen zijn. Als er uiteindelijk 

3 teams zijn, dan speelt er 1 team op vrijdagavond alleen in Bloemstede. Misschien dat hier 

nog naar gekeken kan worden en de indeling van de wedstrijden kan worden aangepast 

indien nodig. 

 

Piet: De huidige wedstrijd tenues zullen nog zeker 5 jaar worden gebruikt. Mocht je een 

nieuw shirt willen bestellen, doe dit dan zo snel mogelijk via kleding@voc-maarssen.nl, zodat 

je zeker weet dat je shirt binnen is voor de start van het nieuwe seizoen. 

 

mailto:kleding@voc-maarssen.nl
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13. Sluiting 

Voordat de vergadering wordt afgesloten met een drankje in de bar, worden eerst Joop van 

der Veen en André Oost heel erg bedankt voor hun enorme inzet in de vele jaren dat zij zich 

voor VOC-Maarssen als bestuurs- en/of commissielid hebben ingezet.  

 

Een verkorte versie van de ALV met als voornaamste punt realisatie en begroting zal worden 

gehouden in september 2019. 
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Samenstelling Commissies en overige functies (seizoen 2018/2019), inclusief 
vacatures 
 

Technisch hart Yvonne Letter, Robin Blom (aftredend), Debora van Dort, 

André Oost (aftredend), Pieter Siepman, Joop van der Veen 

(aftredend), Sietske van der Honing, Linda van Berkel 

(secretaris) 

Technische commissie:  Robin Blom (aftredend), Yvonne Letter, Pieter Siepman, 

Sietske van der Honing 

Jeugdcommissie:   André Oost (aftredend), Debora van Dort (aftredend), Jessy  

Elshof, Pim Knoops, Lynette Masmeijer, Thijs Krause, Mikki  

van Vugt 

Recreantencommissie:   Herman Korfage, Eric Boeschoten, Jacqueline van Kuil- 

Honkoop, Gwenda Schaad, André de Vries 

Ledenadministratie:   Annelies Oude Nijeweeme 

Coördinator AVG implementatie:  Mark Hendrickx en Annelies Oude Nijeweeme 

Wedstrijdsecretaris: Joop van der Veen (aftredend), Sietske van der Honing, André 

Oost (jeugd) (aftredend) 

Scheidsrechter coördinator: Pieter Siepman 

Beach commissie:   Dennis Schoonderwoerd, Tommer Lahat 

Materiaalbeheer:   vanaf 2019/2020: Tommer Lahat, Sietske van der Honing,  

     Debora van Dort  

Kledingbeheer:     Linda van Berkel (aftredend) 

Webmaster:      Rogier van Kerkhof 

Redactieleden:     Joop van der Veen   (contentbeheerder) (aftredend), Hilde  

Buls (Facebook, website) (aftredend). Vanaf 2019/2020: 

Roeska Blankevoort, Annemarie Valen, Lynette Masmeijer 

PR-zaken en communicatie:  vacature  

(redactie, sponsorwerving, activiteiten) 

 

Vrijwilligers coördinator:  Jessica Uijttewaal 

Vertrouwenspersoon:     Gerco Hengstmengel en Leentje Savelsberg (M/V) 

Kascommissie:       Annemarie Valen, Yvonne Letter en Pieter Siepman 

Commissie van Beroep:    2 vacatures 

 

Vacatures 
 
- Redactieleden voor beheer van berichten op Facebook en de VOC-Maarssen website 
- Voorzitter/Coördinator Jeugdcommissie 
 
 
Jessica Uijttewaal is onze vrijwilligerscoördinator 
 
Wil jij de vereniging ondersteunen neem dan even contact op met bestuur en/of onze 
vrijwilligerscoördinator Jessica Uijttewaal. 



ALV, 25 juni 2019 

 

Mail naar bestuur@voc-maarssen.nl   
of naar vrijwilliger@voc-maarssen.nl  

Jaarverslag bestuur 2018-2019:  
 

Het is dit seizoen een apart jaar geweest voor het bestuur: 
eind vorig seizoen hebben de toenmalige voorzitter en 
secretaris (Maarten en Magda Gadellaa) aangegeven niet 
herkiesbaar te zijn voor een nieuwe termijn, waardoor er 
twee vacatures ontstonden waar niet direct kandidaten 
beschikbaar voor waren. Gelukkig is dit na een tijdje 
opgelost en zijn er tijdens de BALV in februari een nieuwe voorzitter en secretaris gevonden 
in de personen van Roeska Blankevoort en Sandra van Guldener. Tevens zijn er nóg twee 
nieuwe bestuursleden gekozen, namelijk Yvonne Letter, als voorzitter van het Technisch Hart 
en Moniek Messink, voor de functie van tweede penningmeester. 
 
Het nieuwe bestuur is vrijwel direct met frisse moed van start gegaan, wat de volgende 
resultaten heeft opgeleverd: 

✓ Via een enquête onder de senioren competitie teams is er duidelijk naar voren 
gekomen dat de meerderheid graag de thuiswedstrijden speelt in Bloemstede in 
plaats van in Safari. Samen met het wedstrijdsecretariaat is er gekeken naar de 
mogelijkheden en ook zijn er succesvolle gesprekken met de gemeente en andere 
sportclubs gevoerd, waardoor vanaf volgend seizoen de senioren allemaal hun 
thuiswedstrijden in Bloemstede zullen spelen. De jeugd en mini’s blijven wel in Safari 
hun wedstrijden spelen en de senioren zullen daar taken moeten uitvoeren. 

✓ Er is besloten dat er een nieuwe website komt, waardoor er naast een algemeen 
gedeelte waar iedereen bij kan, ook een speciaal afgeschermd gedeelte voor leden 
van VOC-Maarssen komt. Met deze nieuwe website kunnen we beter aan de 
veiligheidseisen voldoen. Rogier van Kerkhof is al druk bezig geweest met het 
bouwen van de nieuwe website en het doel is dat deze vanaf begin volgend seizoen 
live gaat. 

✓ Door de nieuwe privacy wetgeving (AVG) die op 25-mei-2018 van kracht is gegaan, 
waren bepaalde maatsregelen nodig om de veiligheid van de persoonsgegevens van 
onze leden te waarborgen. Mark Hendrickx en Annelies Oude Nijweeme hebben het 
bestuur hierbij enorm ondersteund door uit te zoeken wat er nodig was. Dit heeft 
geresulteerd in een Privacyverklaring die op de nieuwe website zal worden 
gepubliceerd waarin staat hoe VOC-Maarssen met de persoonsgegevens om gaat. 
Ook is er een Geheimhoudingsverklaring gekomen – deze verklaring zal door elk 
bestuurslid, commissielid, trainer of coach moeten worden ondertekend.  

 
Belangrijkste plannen voor 2019-2020 
 
De belangrijkste plannen van het bestuur voor aankomend seizoen zijn vrij eenvoudig. De 
laatste jaren zijn er door een chronisch tekort aan vrijwilligers verschillende zaken bij in 
geschoten. Samen met het Technisch Hart ligt de focus voor het komend seizoen vooral op 
het goed en degelijk organiseren van de basis van onze vollybalvereniging: 

mailto:bestuur@voc-maarssen.nl
mailto:vrijwilliger@voc-maarssen.nl
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• Duidelijkheid over verantwoordelijkheden van ieder team, zoals het beheer van 
sleutels van materiaal-kasten, ballentassen etc. Er wordt weer een 
aanvoerdersbijeenkomst georganiseerd aan het begin van het seizoen, waarbij van 
elk team iemand aanwezig moet zijn. 

• Duidelijkheid voor de trainers en hopelijk betere interactie tussen de trainers door 
middel van trainersbijeenkomsten. 

• Er zal worden geprobeerd meer interactie tussen onze recreantengroepen en de 
competitieteams te krijgen, wellicht via een onderling mix-toernooi. 

• Meer en opener communicatie vanuit het bestuur over wat er gaande is en waar het 
bestuur zich mee bezig houdt. 

 
Ook zou het bestuur zich graag bezig gaan houden met het zoeken van sponsoren, zodat er 
leuke activiteiten georganiseerd kunnen worden, of goede trainers kunnen worden 
aangetrokken voor onze hoogste teams.  Er zijn nog veel meer plannen, maar voor een 
goede uitvoering van plannen zijn mensen (vrijwilligers) nodig.  
Ondanks dat er inmiddels best veel nieuwe vrijwilligers bij zijn gekomen, blijven er nog 
genoeg klusjes liggen. Dus mocht jij hier nog een beetje tijd voor vrij willen maken en zou je 
ook wel iets willen organiseren, meld je dan aan als vrijwilliger! 
Vele handen maken licht werk! 
 
 

Bericht van de vrijwilligerscoördinator 

 
Afgelopen seizoen zijn we gestart met het in kaart brengen van alle vrijwilligersfuncties. 
Hierbij is er aandacht geweest voor de vacatures, maar uiteraard ook voor de vrijwilligers die 
zich al inzetten voor de vereniging. Velen hebben gereageerd op de mail, waarin we vroegen 
om een omschrijving van de taak die uitgevoerd wordt/is. Daar zijn we erg blij mee. 
Momenteel worden deze nog beter uitgewerkt, zodat we straks een mooi overzicht hebben 
van de taken. 
 

Komend seizoen zal er ongeveer elke drie/vier maanden een vrijwilligersnieuwsbrief 
uitkomen, waarin we zullen aangeven waar er de tijd erna hulp nodig zal zijn. Dit zal vaak 
gaan om eenmalige hulp voor een bepaald evenement.  
Naar aanleiding van de vorige (en eerste) nieuwsbrief hebben we maar liefst één reactie 
ontvangen. Met deze reactie waren we uiteraard blij, maar toch zou ik wat extra aandacht 
willen vragen voor deze nieuwsbrieven. Graag vraag ik u nu vast of u de komende 
nieuwsbrieven aandachtig wilt lezen om te zien of er een taak bij zit die u aanspreekt. 
We hopen dat we zo met meer mensen de taken kunnen vervullen en het werk niet steeds 
op dezelfde personen aankomt. Het gegeven blijft: vele handen maken licht werk! 
 

Het afgelopen jaar hebben we gelukkig weer op een aardig aantal vrijwilligers een beroep 
mogen doen. Voor de vaste taken, maar ook voor de 'eenmalige' taken. Zo hebben we de 
bekerfinales kunnen organiseren met behulp van mensen die de organisatie van de dag op 
zich genomen hebben, maar ook de mensen die op de dag zelf geholpen hebben waren 
onmisbaar. Ditzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor de gezellige, drukbezochte barbecue en het 
beachvolleybaltoernooi. 
We willen bij deze dan ook iedereen bedanken die zich afgelopen seizoen in heeft gezet voor 
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de vereniging. 
 

Ik hoop u allen te ontmoeten op de ALV van dinsdag 25 juni. Tot dan. 
Met vriendelijke groet, 
 
Jessica Uijttewaal 
vrijwilliger@voc-maarssen.nl 

 

RECREANTENCOMMISSIE SEIZOEN 2018/2019 

Evaluatie. 

 

De recreantencommissie kijkt terug op een mooi en actief seizoen. We hebben dit seizoen gewerkt 

met een groep van vijf commissieleden. Op elke avond kon behalve op dinsdag in de Safarihal en 

dinsdag in Fazantenkamp in principe een commissielid aanwezig zijn, die als aanspreekpunt 

fungeerde. Er waren dit jaar geen leden die een jubileum te vieren hadden 

We hebben voor het twee en twintigste jaar drie Nevobo-recreanten-toernooien georganiseerd voor 

onze competitiespelende recreanten in sporthal Safari. Het verliep goed. Voor de catering hebben 

we gebruik gemaakt van de voorziening in Safari. Een beperkt aantal teams konden ook dit seizoen 

"thuis" spelen.  

Op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart hebben we het scholentoernooi voor docenten georganiseerd. 

Ons jaarlijks toernooi is op maandag 6 mei 2019 gehouden worden met als thema “SPROOKJESBOS”. 

Het is voor de zevende keer dat het toernooi op een maandag gehouden wordt. Dit jaar stond de 

inschrijving weer open voor onze recreanten en hun trainers. Dit jaar hebben 43 recreanten en 2 

bestuursleden in 6 teams meegedaan en is het toernooi gehouden op 2 velden in de sporthal Safari 

in Bisonspoor.  

Er zijn 6 mixed trainingsgroepen en 1 herengroep. De herengroep traint op dinsdag samen met een 

competitieteam. Wij prijzen ons gelukkig met onze trainers en wij bedanken hen allen hierbij heel 

hartelijk.  

Trainingsgroepen; 

Eind april hebben we de volgende trainingsgroepen: 

Groep zaal tijd aantal trainer 

r-1  maandag Safari 20.00-21.30 15 leden Gwenda Schaad 

r-2  maandag Safari 20.00-21.30 19 leden Henk Connotte 

r-3  maandag Safari 20.00-21.30 21 leden Willem Ronner 

r-4  dinsdag Fazantenkamp 20.00-21.30 15 leden Sandra van Katwijk 
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r-5  dinsdag Zwanenkamp 20.00-21.30 17 leden Eric Boeschoten 

r-6  dinsdag Safari 20.00-21.30   6 leden wisselend 

r-7 donderdag Huis ten Boschstraat 20.30-22.00 15 leden Jeroen Verwijmeren 

 

Resultaten Nevobo-recreantencompetitie per eind april 2019 (*) 

 Dames Jolanda Meeks poule B 13e plaats gedegradeerd naar poule C 

 Mixed 1 Gwenda Schaad poule B   3e plaats gepromoveerd naar poule A 

 Mixed 2  Sandra van Katwijk poule C  12e plaats   

 Mixed 3  Harald Drenth poule A  13e plaats  gedegradeerd naar poule B 

 Mixed 4  Carla Verheul poule C 13e plaats   

 Mixed 5 Jos de Krey poule D   5e plaats   

 Mixed 6 Willem Ronner poule C  10e plaats  

 Heren 1  Jeroen Verwijmeren poule A 11e plaats gedegradeerd naar poule B 

 Heren 2 Remco van Woezik poule B  7e plaats   

 Heren 3 Norbert Engel poule C  2e plaats  gepromoveerd naar poule B 

 

Mixed 1 en heren 3 gefeliciteerd met de promotie. Helaas zijn dames, mixed 3 en heren 1 

gedegradeerd.  

 

 (*) In tegenstelling tot wat op de site van de Nevobo staat is hierbij een andere zienswijze op 

promotie en degradatie. Joop Tersteeg (Nevobo) streeft ernaar om poules te maken van 13 teams. 

Hierdoor speelt iedereen tijdens de 6 toernooien twee keer tegen elkaar. Normaal  promoveren 

nummers 1 t/m 3 naar een hogere poule. De 3 laatst staande teams degraderen naar een lagere 

poule. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen voor het komende seizoen zullen andere daarvoor in 

aanmerking komende teams in een andere poule worden ingedeeld. Al enkele jaren staat mixed 

poule E op het programma, maar kon door het aantal aanmeldingen niet worden gerealiseerd. Het is 

zelfs zo dat teams gevraagd zijn om in een hogere poule te spelen in verband met het vertrek van 

hoger staande teams. 
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RECREANTENCOMMISSIE 

Beleid seizoen 2019-2020 

 

Onze plannen voor het volgende seizoen: 

  

 - Begeleiden en eventueel werven van recreantentrainers. 

 - Zo optimale trainingsgroepen maken. 

 - Onderzoeken of er een trainingsgroep in de daguren mogelijk is 

 - Het werven van voldoende leden voor de recreantencommissie. 

 - De leden van de recreantencommissie als contactpersoon laten functioneren. 

 - Het begeleiden van de teams die meedoen aan de Nevobo recreantencompetitie. 

 - Nevobo toernooien (recreantencompetitie) organiseren in de sporthal Safari. 

 - Ons jaarlijks onderling toernooi organiseren. 

 - Voor recreanten die willen deelnemen aan toernooien die door andere 

verenigingen georganiseerd worden zorgen voor informatie en opgave. 

 - Het zorgen dat de recreanten en trainers voldoende geïnformeerd worden. 

 - Het tweedaags vrijdag- en zaterdagavond) scholentoernooi voor leraren 

organiseren 

 - De kerst instuif organiseren 
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Verslag Technisch Hart (TH) 

Het Technisch Hart heeft in seizoen 2018-2019 meer vorm gekregen. De eerste vergadering was op 

12 november 2018. Helaas zijn de grondleggers van het TH niet meer in de gelegenheid geweest hun 

plannen met het TH toe te lichten en hebben de huidige deelnemers van het TH zich tot doel gesteld 

eerst maar eens zaken op orde te brengen. 

De volgende taken / commissies hebben hun plek gevonden binnen het TH. Tevens zijn gedurende 

het seizoen vrijwilligers gevonden die de taken in het TH op zich hebben genomen. 

Voorzitter Technisch Hart  Yvonne Letter 

Secretaris Technisch Hart  Linda van Berkel 

TC Senioren    Pieter Siepman, Robin Blom, Debora v Dort, Sietske vd   

     Honing, Yvonne Letter. 

JC vertegenwoordiger   André Oost, (TC JC en AC JC, mini coördinator) 

Wedstrijdsecretariaat   Joop vd Veen, Sietske vd Honing 

Scheidsrechter coördinator  Pieter Siepman 

Kleding     Linda van Berkel 

Materiaal    Tommer Lahat, Sietse vd Honing, Debora van Dort 

De  TC en JC vergaderen ieder nog apart.  De voorzitter TH neemt waar mogelijk deel aan deze 

overleggen.  TH en JC hebben een vertegenwoordiger die bij bestuursvergaderingen aanwezig zijn 

om toelichting te geven over het gevoerde overleg en beleid.  Namens de JC heeft André Oost zitting 

in het TH.  Bij het overleg TH zijn alle bovengenoemde vrijwilligers zoveel mogelijk aanwezig geweest. 

Het afgelopen seizoen is voor het TH vooral een opstart seizoen geweest waarin gezocht is naar 

invullen van de vacatures van diverse functies en het voorbereiden van zaken voor het komende 

seizoen.   

Doelstelling seizoen 2019-2020 

- Zorgen dat de huidige taken en verantwoordelijkheden binnen het TH zo goed mogelijk 

worden uitgevoerd voordat naar verdere groei en uitbreiding wordt gekeken; 

- Zorgen voor een goede inventarisatie van materiaal en voldoende nieuwe materialen bij start 

van het nieuwe seizoen; 

- Organiseren van een trainers bijeenkomst bij aanvang van het nieuwe seizoen 2019-2020; 

- Organiseren van een aanvoerders bijeenkomst bij aanvang van het nieuwe seizoen 2019-

2020; 

- Aantrekken en behouden van trainers voor alle trainingsgroepen; 

- Meer samenwerking en binding zoeken met de recreanten binnen onze vereniging; 

- Uitvoering geven aan het beleidsplan zoals dit door onze voorgangers is opgezet. 

 

In de verslagen van de diverse onderdelen van het TH zal de doelstelling en de wijze waarop we 

hiermee om willen gaan verder toegelicht. 
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VOC Maarssen – Beleidsplan voor de seniorencompetitie (Zoals in 2017 geformuleerd) 
 
Doelstellingen beleid  
 
1. Jeugd:  
 

o Integratie van leden, die van de jeugdgroepen overkomen naar de senioren is van groot belang, om 
op langere termijn een competitie spelende vereniging te blijven waarin doorgroei op niveau 
mogelijk is. De jeugdcommissie (JC) zal nauw overleggen met de seniorencommissie (TC).  

 

o Aantrekkelijk maken om lid te worden en/of te laten blijven, vooral voor jeugdige leden en hen een 
toekomst met volleybal op technisch niveau te bieden.  

 

o Jeugdleden niet alleen op leeftijd, maar ook op kwaliteit te laten instromen binnen de 
seniorencompetitie.  

 
o Jeugdleden die worden ingedeeld bij de senioren, worden bij de NEVOBO-opgave als jeugdspeler 
opgegeven. Hierdoor kunnen zij in beide competities worden ingezet. 
 
 o Jeugdtrainers opleiden ( via techniek programma) en goed begeleiden m.b.v. senioren trainers. 
 
 
2. Senioren  
 
o De eerste 2 teams worden op sterkte ingedeeld, waarbij het 1ste seniorenteam het sterkste is.  

 

o De overige teams worden zowel op kwaliteit als op teamwensen samengesteld.  

 

o In verband met de uitstraling en groei is het essentieel, dat het niveau wordt vast gehouden en er 
doorgroei naar hogere klasse kan worden bereikt.  

 

o elk team heeft een goede trainer nodig.  Daarvoor zullen we een techniek programma uitrollen die 
“nieuwe” trainers instaat stelt training stof te gebruiken die door onze verenging wordt 
voorgeschreven.    

 

o Competitie spelende leden worden beoordeeld en dienen een bepaald niveau te hebben, voordat 
zij in de competitie mogen uitkomen. Totdat dit niveau bereikt is kunnen zij in de beoogde 
trainingsgroep meetrainen en zo het niveau zien te bereiken.  

 

o Spelers(sters) die niet het niveau van de competitie halen kunnen worden geadviseerd in de 
recreantencompetitie te spelen, totdat er een klasse voor handen is waarin zij op hun eigen niveau 
competitie kunnen spelen. Deze spelers(sters) mogen wel mee blijven trainen om zo het beoogde 
niveau te bereiken.  

 
o De TC zal zoveel mogelijk wedstrijden bekijken van ieder team . Met behulp van die kennis en de 
evaluatie van de trainers/spelers wordt de teamindeling van het komende jaar samengesteld. 
 
 

 

-  
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Verslag Technische Commissie 

Evaluatie damesteams 2018-2019 (Pieter) 
 
Dames 1: trainer: Edwin van Kilsdonk  
 
Dames 1 speelde dit seizoen in de 1e klasse. Helaas werden zij eind seizoen 2017-2018 
geconfronteerd met een groot aantal speelsters die om diverse redenen zijn gestopt bij VOC 
Maarssen. Daarnaast waren 2 belangrijke spelers in de eerste helft van het seizoen in het buitenland 
en had het team het heel moeilijk in de eerste klasse. Handhaving is helaas niet gelukt en zij spelen 
volgend jaar in de 2e klasse  
 
Dames 2: trainer: Gerard Weenink 
 
Dames 2 speelde dit seizoen in de 2e  klasse.  Doelstelling was handhaven en dit is deze dames met 
verve gelukt. De dames hebben hard gewerkt onder de leiding van hun trainer Gerard en door de 
bezielende coach Dennis van Rijnsoever is hun doelstelling handhaven zeker gelukt. Top gedaan 
dames 2 
 
Dames 3 en 4: trainer: Maarten Gadellaa 
 
De TC heeft eind seizoen 2017-2018 besloten om het dames 3 team te splitsen in 2 kleine teams van 
7 spelers die beiden in de 4e klasse zijn uitgekomen. Horizontaal invallen was hierdoor mogelijk. 
Hierbij is van beide damesteams commitment gevraagd om bij elkaar in te vallen. Vanuit beide teams 
heeft met zich goed gehouden aan de afspraken en sommige dames hebben bijna een dubbele 
competitie gespeeld. Zonder deze inzet van speelsters was het behalen van het kampioenschap niet 
mogelijk geweest. 

Dames 3  heeft na de degradatie van vorig jaar zich conform de doelstelling weten terug te vechten 
naar de 3e klasse. Het team heeft constant goed gepresteerd en door de routine van een aantal 
spelers en inzet van de invalsters is het weer gelukt om volgend jaar 3e klasse te spelen. Prima 
gedaan dames. 
 
Dames 4 heeft met een klein team toch de 10e plaats van de 4e klasse bereikt. Doordat dames 4 ook 
uit slecht 7 speelsters bestond hebben ze allen heel veel wedstrijd ritme en ervaring opgedaan. De 
dames hebben zich daarbij individueel verbeterd en we hopen met aanvulling vanuit meisjes 1 dat ze 
dit jaar kunnen meedraaien in de middenmoot van de 4e klasse 
 

Specifieke teamdoelstellingen 2019-2020 
 
De specifieke teamdoelstellingen worden op basis van de beschikbare mogelijkheden en middelen 
jaarlijks geëvalueerd, waarna de nieuwe doelstellingen worden vastgesteld.  
Voor het seizoen 2019-2020 zijn de volgende doelstelling opgesteld: 
 
o Dames 1: Kampioen worden 2e klasse 
o Dames 2: Handhaven 2e klasse 
o Dames 3: Handhaven 3e klasse  
o Dames 4: Bovenin in 4e klasse 
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Evaluatie Herenteams 2018-2019 
 
Heren 1: geen trainer 
Heren 1 begon dit seizoen met 8 spelers. Er was oorspronkelijk een trainer in de persoon van Buddy 
Doornbosch. Echter heeft hij onverwachts na de 1e wedstrijd de samenwerking beëindigd. Daarnaast 
was de enige spelverdeler eind seizoen 17/18 uitgevallen en ook begin van dit seizoen nog niet 
hersteld. Door de tegenvaller met het uitvallen van zowel trainer als spelverdeler aan het begin van 
het seizoen werd de doelstelling voorzichtig op het behalen van het linker rijtje gezet. Thijs is bereid 
gevonden om deze taak op zich te nemen en heeft dit goed opgepakt. Gedurende het seizoen kreeg 
hij steeds meer vertrouwen wat dus ook in beter spel ging resulteren. Uiteindelijk heeft het team 
boven verwachting goed gepresteerd en is er op een keurige 4e plaats geëindigd. Ook heeft Mikki 
van Vugt zich in zijn eerste seizoen bij het eerste herenteam prima staande gehouden. In het begin 
van het seizoen zeker v.w.b. de passing wat wennen, maar dit is positief bijgedraaid. 
 
Heren 2: Trainer Robert Jan Kip 
De heren kwamen dit seizoen weer in de 2e klasse uit. Dit leek, gebaseerd op een eerder seizoen in 
deze klasse, een lastig te handhaven klasse. Echter met het aantrekken van twee nieuwe spelers, de 
broeders Josse en Ide Braakman en Ruud Knoops kwam er duidelijk wat nieuw elan in het team. Met 
Robert Jan als goede aanjager bij de trainingen werd er echter hard gewerkt en groeide het team. Dit 
resulteerde uiteindelijk ook in goede resultaten en werd er relatief gemakkelijk voor handhaving in 
de poule gezorgt. 
 
Heren 3: Trainer Maarten Gadella  
Sinds enkele seizoenen is een duidelijk patroon waar te nemen bij onze oude rotten. Het werd er in 
de afgelopen seizoen steeds latiger om voor lijfsbehoud in de 3e klasse te zorgen. Echter werd dit 
toch steeds behaald door de oneindige inzet van de mannen zelf en met een beetje hulp door 
horizontaal invallen vanuit heren 3. Gezien de gemiddelde leeftijd was dit toch steeds een knappe 
prestatie. Dit seizoen echter is het helaas niet gelukt en is er toch echt de degradatie naar de 4e 
klasse. Ondanks dit feit hebben de mannen er wel plezier in gehad en tot ver in de tweede helft was 
er nog steeds vertrouwen op een goede afloop. 
 
Voor het seizoen 2019-2020 zijn de volgende doelstelling opgesteld: 
o Heren 1: Trainer Henk Conotte, handhaving in de promotieklasse is de eerste doelstelling gezien 
het aantal spelers.  
o Heren 2: Trainer Robert jan Kip, handhaven 2e klasse 
o Heren 3: Trainer Pieter Siepman, linker rijtje 4e klasse moet mogelijk zijn. 
o Heren 4: Er word niet getraint, kampioen in 4e klasse, of linker rijtje 2e klasse afhankelijk waar er 
wordt ingedeeld door de bond. 
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Verslag Jeugdcommissie (André) 

Dit seizoen bestond de jeugdcommissie uit 3 leden:  

André Oost    Voorzitter JC /Wedstrijd secretaris Jeugd + Jeugd Activiteiten Commissie 

Debora van Dort  TC Jeugd/ Jeugd Activiteiten Commissie 

Jessy Elshoff   TC jeugd/ Jeugd Activiteiten Commissie 

 
Het seizoen zijn we gestart met voor alle teams trainers. En dat was voor het eerst dat we jaren geen 
teams hadden zonder. Alleen in het begin 2 teams samen getraind. Maar de groep werd groter 
waardoor we die hebben gesplitst. Door dat we vrij snel een trainer daarvoor hadden.  
Verder is er halverwege de eerst helft een trainerswissel geweest bij JA1.  
 
Met de komst van het VOChart zijn we ook gaan zoeken naar uitbreiding van de JC. We hebben 
hierdoor de JC in 2 aparte commissies verdeeld. Namelijk de JC-TC en de Activiteiten. De JC bestaat 
nu uit de volgende mensen:   
JC-TC:  Debora, Thijs en Mikki 
Activiteiten: Lynette, Pim en Jessy 
Voorzitter: André 
 
Competitie 

We hebben het hele seizoen met de volgende teams gespeeld: 

• Meisjes MA1 o.l.v. Debora van Dort 

• Jongens JA1 o.l.v. Jessy Elshoff en daarna Denise en Melanie 

• Meisjes MB1  o.l.v. Thijs  

• Meisjes MB2 o.l.v. Mikki 

• Meisjes MC1 o.l.v van Susan Vos 

• Meisjes MC2 o.l.v van Lynette en Pim 

Het doel was om het aantal jeugdleden te laten groeien en zo een gezondere vereniging te maken. 
Wij hebben gemerkt dat er tijdens het seizoen veel jeugdleden bij zijn gekomen.  
 

Minigroep: 

De mini groep is dit seizoen erg gegroeid en er trainen nu wekelijks bijna 40 mini’s. Er stonden  

gedreven trainers (Annemarie, Francine, Kaja, Petra en vanuit de jeugd hadden we hulp van Louise, 

Lisa en Selma) voor de groep die de kinderen op een leuke manier de volleybal beginselen bijbrengen 

met de focus plezier in het spel laten ervaren. 

De mini’s hebben 6 toernooien gespeeld. Volgend seizoen zullen de mini’s wederom toernooien 

spelen. 

Trainers 
Het is toch gelukt om voor elke groep een trainer te vinden op de dinsdag. Op de donderdag hebben 
Ma1 en MB1 een 2de keer kunnen trainen. Door de 6 jeugdteams hebben we 2 teams laten trainen 
op de donderdag. 
 
Voor komend seizoen (2019-2020) zijn we nog niet helemaal rond wat trainers betreft. Bij de mini’s 

zullen er een paar bij moeten. Gedacht wordt om ook dit jaar hulptrainers vanuit de jeugd te vragen. 
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Verder gaat volgend seizoen MA1 in zijn geheel over naar de senioren. En helaas hebben we JA1 

moeten terug trekken uit de competitie door opzeggingen. Wel hebben we een grote groep mini’s 

die er aan toe zijn om competitie te gaan spelen volgend seizoen. 

Jeugd Activiteiten Commissie 

Er zijn dit jaar de volgende activiteiten georganiseerd: 

• Kamp in het weekend van 21, 22 en 23 juni 2019 

Voor volgend seizoen, moeten dit meer activiteiten worden. De jeugd activiteiten commissie is nu 

uitgebreid zodat er meer georganiseerd kan worden voor de jeugd. 

We hebben een oliebollentoernooi gehad en zelfs bezoek gehad van Sinterklaas.  

Promotie Jeugdvolleybal 

Dit jaar stonden wij weer bij het Safarifestival. Ook komend Safarifestival op zondag 30 juni zijn we er 

weer bij. Daarnaast hebben wij ook dit jaar weer meegedaan aan de Grote Club Actie. 

Dit jaar ook weer meegeholpen aan de koningsspelen. En Sportinstuif van de BSO van Martin Kuiters 

en Niels Clarenbach ging helaas dit jaar niet door. 

 

Verslag wedstrijdsecretariaat 2018-2019 (Joop) 
 

Algemeen 

Het afgelopen seizoen begonnen we in Safari met 2 jeugdwedstrijden in een halve zaal, zodat we 

eerder konden starten. Dit dankzij de medewerking van basketbal. 

Een flink aantal jeugdwedstrijden werd ook door jeugdleden gefloten. 

Alle wedstrijden werden weer mbv de tablets via het Digitale Wedstrijdformulier (DWF) 

geregistreerd. De wifi verbinding in Safari is goed, in Bloemstede meestal niet. Dat wordt opgelost 

door een hotspot op te zetten via een mobiel. 

De zaalwachttas (met VOC-logo) waarin de tablets, snoeren, fluiten etc. zitten werd ook tijdens dit 

seizoen weer beheerd door Piet Kruit (vlak bij zaal Bloemstede woonachtig) en werd daar door de 

teams gehaald en teruggebracht. 

Op verzoek van leden waren dit seizoen 2 teams (ipv 1) per weekend verantwoordelijk voor de taken. 

Hierdoor is de impact per team per dag minder groot. 

Uitgangspunt was steeds om ieder seniorenteam ongeveer even veel taken toe te kennen. 

Door inspanning van de scheidsrechterscoördinator hebben veel leden afgelopen seizoen hun 

licentie gehaald waardoor meer mensen wedstrijden kunnen fluiten. Wel is nog rekening gehouden 

met niveau, voor wedstrijden van de hoogste seniorenteams is een hogere licentie of meer fluit 

ervaring nodig. 
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De samenwerking met TC en JC was dit seizoen voor het eerst gecombineerd in het Technisch Hart. 

Dat kwam afstemming en coördinatie zeker ten goede. Ook de communicatie met de medewerkers 

van het regiokantoor West was weer goed. Deelname aan een paar bijeenkomsten over spelregels en 

andere aanpassingen werkte in ons voordeel. 

Het thuisprogramma met de taken werd diverse keren op de website gepubliceerd en via email aan 

de teams verzonden. 

 

Wedstrijden 2018-2019 

Alle zaterdag wedstrijden werden in Safari gespeeld, de vrijdag wedstrijden in Bloemstede.  
Uitzondering waren het kerst- en slotweekend waarin in enkele wedstrijden in Bloemstede werden 
gespeeld. 
Het invullen van scheidsrechter beoordelingen gebeurt digitaal door de aanvoerders (alleen door H1) 

Voor de overige teams is dat niet meer nodig. 

Slechts enkele boetes dit seizoen voor het fluiten zonder licentie en een boete voor het afzeggen van 

een wedstrijd. 

Er hebben 4 dames-, 3 heren- en 6 (5 in het voorjaar) jeugdteams aan de competitie deelgenomen. In 
totaal werden voor competitie en beker 141 thuiswedstrijden gespeeld, waarvan 110 in Safari en 31 
in Bloemstede. 
De teams hadden vaste begintijden per thuiswedstrijd (uitzonderingen daargelaten).  

Aan de bekercompetitie werd door alle seniorenteams, MA1 en MB1 meegedaan. De resultaten 

waren zeer matig, na de 2e ronde was bijna iedereen al uitgeschakeld. MB1 haalde de 3e ronde. Deels 

door een slechte loting, maar mogelijk worden de bekerwedstrijden toch ook wat minder serieus 

benaderd. Dit seizoen extra jammer omdat VOC de bekerfinales mocht organiseren in Safari. 

Ten Slotte 

Dit was dan echt het laatste seizoen van mij als wedstrijdsecretaris. Na 22 jaar is het tijd voor een 
ander. In Sietske heb ik een prima opvolger gevonden en ik wens haar veel succes. 
 

Plannen Wedstrijdsecretariaat 2019-2020 (Sietske) 
Algemeen 
Qua indeling van wedstrijden gaat er veel veranderen komend seizoen. Na een enquête onder de 
leden is namelijk besloten om de wedstrijden weer plaats te laten vinden in Bloemstede. Met 8 
senioren teams betekent dit dat er vier teams op zaterdag gaan spelen en twee keer twee teams op 
vrijdag. Dit betekend dat er twee teams in een ander wedstrijdweekend spelen dan alle andere 
teams. De jeugd blijft wel in Safari spelen omdat het anders planning technisch niet haalbaar zal zijn. 
Wel komt er een mini competitie team bij op de zaterdag in Safari, het wordt nog even kijken hoe dat 
de veldindelingen en opzetten gaat beïnvloeden. 
 
Wat betreft de taken zullen we net als afgelopen seizoen proberen 2 teams per speeldag aan te 
wijzen. Door het gebruik van twee verschillende hallen en de verdeeldheid van de senioren over de 
wedstrijd weekenden gaat dit ook nog een leuke puzzel worden. Wel zal de jeugd weer tel taken 
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krijgen in Safari, en de oudere jeugd mogelijk ook moeten fluiten. Het wedstrijdsecretariaat gaat 
hard zijn best doen dit zo eerlijk mogelijk over de verschillende teams verdelen. 
 
Wat betreft het digitaal wedstrijdformulier gaan er ook veranderingen plaatsvinden. De omvang 
hiervan is nog niet volledig duidelijk maar zal aan alle teams bekend gemaakt worden. Waarschijnlijk 
zullen we voor de meeste teams niet meer gebruik maken van het live bijhouden, maar alleen aan 
het eind van de wedstrijden de resultaten invoeren. 
 
Ook zal er dit jaar een aanvoerders bijeenkomst plaats vinden. Deze maakt duidelijk wat de taken in 
de verschillende hallen inhouden en legt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de teams. Hier zullen 
ook ballentassen met ballen worden uitgedeeld waarvoor ook verantwoordelijkheid zal worden 
gedragen door de teams zelf 
 

Wedstrijden 
- Het beheer van de zaalwacht tas zal bij Piet Kruit (Bloemstede 301) blijven. 
- Gebruik digitaal wedstrijdformulier: Mbv de 4 VOC tablets of via een eigen device (telefoon, 
tablet). De wifi verbinding van Safari is al ingesteld op de tablets, maar kan niet op eigen devices 
worden gebruikt. 
- Het gebruik van eigen device: 
Het bijhouden van een wedstrijd en/of het doorgeven van een uitslag kan via een smartphone of 
tablet worden doorgestuurd, door iedereen die daarvoor een eigen account aangemaakt heeft op 
de regiosite (user is nevobo code, zie spelerskaart). 
• Wanneer de wedstrijd live bijgehouden zal worden en wanneer resultaten worden ingevoerd 

zal duidelijk te vinden zijn in het aanvoerdersboekje. 
 
De afspraken mbt taken zijn: 

• Er worden per speeldag/weekend 2 teams aangewezen voor de taken. 
• Het team zorgt zelf wie van het team, teller, scheidsrechter en zaalwacht is voor een gegeven 

taak. 
• Het team is verantwoordelijk dat de scheidsrechter in het bezit is van de juiste licenties. 
• Jeugdleden mogen geen zaalwacht zijn. 
• Het eerst aangewezen team is verantwoordelijk voor het afhalen van de zaalwachttas, het 

laatst aangewezen team is verantwoordelijk voor het terugbrengen. 
• Voor de wedstrijden van heren 1 (promotieklasse) worden externe scheidsrechters 

aangewezen, er wordt wel een reserve scheidsrechter van VOC aangewezen. (het ontvangen 
en begeleiden van externe scheidsrechters is een extra taak voor de zaalwacht. Zie hiervoor 
de zaalwacht instructie). 

• Deze afspraken (en eventueel andere) zullen omschreven zijn in het aanvoerders boekje, dat 
ook beschikbaar zal zijn op de website en in de zaalwachttas. 

• Verzoeken van teams voor wedstrijdwijzigingen worden bij het WS ingediend. Daarbij dient 
in acht te worden genomen dat een wijziging niet kort van te voren wordt aangevraagd en 
dat er een geldige reden moet zijn (vakantie is geen reden). 

Ten slotte 

Het wedstrijdsecretariaat (WS) verwacht het komende seizoen opnieuw een prettige samenwerking 
met het bestuur, de commissies en alle teams. Het WS staat altijd open voor ideeën, suggesties en 
tips, om alles nog beter te laten verlopen. 
Iedereen een prettig en succesvol seizoen gewenst! 
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Verslag Scheidsrechter coördinator (Pieter) 
Dit jaar is er veel gebeurd in het scheidsrechterswezen.  We hebben met de hele vereniging 
meegedaan aan de theoretische bevoegdheid voor scheidsrechter VS6. 
Hiermee mogen alle seniorleden fluiten in de 3e en 4e klasse. Daarbij heeft de jeugd A en B ook deze 
cursus gevolgd en mogen zij alle jeugdwedstrijden bij onze vereniging fluiten.  
Verder zijn de recreanten zeer actief geweest. Zij hebben met veel animo een scheidsrechters cursus 
gevolgd en er zijn inmiddels bij deze recreanten velen die de spelregeltoets via  
https://www.volleybalmasterz.nl/ hebben gevolgd. 
Dit jaar is er ook een 13 tal leden geweest, die zich hebben opgegeven voor de VS4 cursus.  Deze 
cursus werd gegeven door onze scheidsrechters coördinator en wel in de zaal in Bloemstede. 
Alle deelnemende kandidaten zijn geslaagd en zij mogen allen tot en met 1ste klasse fluiten. 
Verder bedanken we onze trouwe regio scheidsrechters Martin Optekamp en Pieter Siepman die dit 
jaar weer hebben gezorgd dat de vereniging in de promotieklasse mocht spelen. 
In het nieuwe jaar zullen de nieuwe leden en de junioren weer worden aangemoedigd om de 
spelregeltoets te maken en zal de vereniging weer zorgen voor een cursus Verenigings 
Scheidsrechter 4 (VS4) 
We hopen weer op vele aanmeldingen. Verder gaan we kijken of er leden zijn die de ambitie hebben 
om scheidsrechters diploma V3 te halen. 
De recreanten hebben al aangegeven een herhalingscursus op prijs te stellen. 
 
 

Verslag Kleding 

Piet Verlaan verzorgt al lange tijd de kleding voor de vereniging en heeft nu ondersteuning in de 
persoon van Linda van Berkel gekregen. 
Beiden zijn te bereiken via kleding@voc-maarssen.nl 
In het oude seizoen kampten we nog wel eens met de levertijden van de bestellingen. Daarom 
hebben we voor het nieuwe seizoen vroegtijdig een inventarisatieronde gehouden zodat er op tijd 
besteld kan worden en de kleding ook op tijd binnen is. 
Voor het verzoek van tussentijdse bestellingen kunt u altijd contact opnemen via het 
bovengenoemde emailadres. 
  
De bestelde kleding kan bij aanvang van de nieuwe trainingen opgehaald worden in Safari of 
Bloemstede bij de trainers. 

  
 
Verslag Materiaal 

Materiaal is de afgelopen jaren een beetje een ondergeschoven kindje geweest binnen onze 

vereniging. Deze viel onder de Technische Commissie maar er kon geen goede invulling aan gegeven 

worden.  Piet Verlaan zorgde voor de bestelling en verspreiding van de benodigde materialen, maar 

daarna voelde niemand zich nog verantwoordelijk hiervoor.  De vereniging raakte regelmatig ballen 

kwijt. Dit is een wezenlijke kostenpost op de begroting.  Het bestuur en het Technisch Hart zijn van 

mening dat hier een verbetering in vereist is. 

Tommer  is gevonden om het materiaal beheer op zich te nemen en er zijn al een aantal 

verbeteringen aangebracht in de kasten in de Safari Sporthal en markeringen op de materialen 

aangebracht zodat duidelijker is hoe en waar de velden opgebouwd moeten worden. 

https://www.volleybalmasterz.nl/
mailto:kleding@voc-maarssen.nl


ALV, 25 juni 2019 

Voor seizoen 2019/2020 zal Tommer eveneens de materiaalbeheerder van VOC Maarssen zijn.  

Het bestuur heeft zoals aangegeven besloten een strakker beleid te voeren.  Ballen en sleutels 

worden aan het einde van het seizoen ingeleverd bij de materiaalbeheerder en aan het begin van het 

seizoen weer uitgedeeld. Dit beleid geldt voor zowel de recreanten als de competitietrainingen. De 

ballen in Safari in het ballenrek worden elke training en elke wedstrijd en op elk toernooi vooraf en 

achteraf geteld door trainers cq zaalwacht cq verantwoordelijke commissie. 

De vereniging streeft ernaar dat teams en recreanten groepen meer verantwoordelijk nemen voor de 

materialen die aan hen beschikbaar gesteld worden. Competitieteams zullen zelf verantwoordelijk 

zijn voor de ballentassen en bij vermissing van ballen als team verantwoordelijk worden gehouden 

voor de kosten die met de vervanging gemoeid zijn.  

 

Een en ander zal nader worden toegelicht op de aanvoerders en trainersbijeenkomst die aan het 

begin van het seizoen 2019-2020 zal worden gehouden. 
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Privacyverklaring VOC-Maarssen 

 

Dit is de privacyverklaring van volleybalvereniging VOC-Maarssen.  

 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat 

zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze 

verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten 

u heeft.  

 

Deze persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt: 

• Ledenadministratie: t.b.v bijvoorbeeld teamindeling, spelerskaart, wedstrijdformulier,   

            Nevobo aanmelding en voor algemene informatievoorziening naar/tussen  

            onze leden. 

• Financiële administratie: voor de inning van contributie. 

• Vrijwilligersadministratie: voor de indeling van taken en communicatie hierover. 

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 

VOC-Maarssen deelt geen persoonsgegevens met derden anders dan voor de hierboven 

genoemde doeleinden. Gegevens worden gedeeld met de Nevobo, want leden van VOC-

Maarssen zijn ook automatisch lid van de Nevobo (zoals gemeld in de statuten). De Nevobo 

vraagt de verenigingen om de ledenadministratie in het programma Sportlink bij te houden. 

VOC-Maarssen doet dit ook en houdt verder geen aparte bestanden bij. 

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens 

Persoonsgegevens van onze leden worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor haar 

doeleinden en hierbij worden de wettelijke bewaartermijnen gehanteerd, bijvoorbeeld zeven 

jaar voor financiële transacties. 

U hebt het recht VOC-Maarssen te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de 

Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet 

gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen 

of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat 

uw gegevens verwijderd worden, zal VOC-Maarssen deze verwijdering doorgeven aan alle 

andere organisaties die de betreffende gegevens van VOC-Maarssen hebben ontvangen. 

 

 

Beveiliging persoonsgegevens 

VOC-Maarssen treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen 

verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat 

alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de 

persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig 

gecontroleerd worden. 
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Fotobeleid 

Wij zijn super trots op onze vereniging; op de vele sportieve prestaties die er worden 

geleverd en de andere activiteiten die er door VOC-Maarssen worden georganiseerd.  

Wij willen dit graag middels foto’s en filmpjes delen met onze leden, het publiek en andere 

geïnteresseerden in VOC-Maarssen. Om die reden worden ze gepubliceerd op onze online en 

offline media.  

Uiteraard zullen wij professioneel met dit beeldmateriaal omgaan. Wij willen niemand 

hiermee in verlegenheid brengen. Daar waar mogelijk vragen wij u om uw toestemming om 

beeldmateriaal te mogen publiceren. U mag uiteraard NEE zeggen! 

Mocht u toch ongewenst in beeld zijn gekomen neemt u dan contact met ons op via de 

verderop genoemde contactgegevens. 

 

Minderjarigen 

Indien u zich als minderjarige (16 jaar of jonger) wenst te registreren bij VOC-Maarssen dient 

u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen. 

 

Links naar andere websites 

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van 

toepassing op de websites van VOC-Maarssen. Andere websites kunnen hun eigen 

privacybeleid hanteren. VOC-Maarssen raadt u aan om voor het gebruik van andere websites 

altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.  

 

Wijziging van het privacy beleid 

VOC-Maarssen past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. 

Op de websites zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden 

opgenomen. VOC-Maarssen raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te 

raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal VOC-Maarssen u per e-mail en/of via de website 

hierover informeren. 

 

Cookies 

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een website wordt meegestuurd 

en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We 

gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die 

daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd 

kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden 

onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze website - en welke pagina’s - 

door bezoekers worden bekeken. 

 

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven, voordat deze 

cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het 
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technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de 

toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy 

Verordening.  

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te 

wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies 

kunt u vinden in de Help-functie van uw browser. 

 

Contactgegevens 

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of VOC-Maarssen wilt 

verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact 

opnemen door een email te sturen aan privacy@voc-maarssen.nl. 

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens 

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw 

persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te 

dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw 

persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

  

mailto:privacy@voc-maarssen.nl
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Begroting, huur zaalruimte, contributies 2019-2020 

Het financiele jaarverslag 18/19 wordt in september voorgelegd aan de ALV 

 
 

Aantal leden 
Tot nu toe zijn er in 2018/2019  46 nieuwe aanmeldingen , maar ook 44 opzeggingen. 
Voor de begroting is uitgegaan van ca 230 leden (65 senior, 43 jeugd, 26 mini’s en 96 recreanten). 
 
Mogelijkheden tot verbetering resultaat: 

• Inkomsten verhogen door meer leden 

• Inkomsten verhogen door extra activiteiten c.q. sponsoracties 

• Risico voor inkomsten sponsoring is nu maximaal € 1.000,00 

• Overblijvend verlies of baten ten laste van eigen vermogen 
 
 

  

BEGROTING 2019-2020

realisatie begroting begroting

BATEN 17/18 18/19 19/20

Contributies e.d. 43.431,53€     39.260,00€     39.197,50€     

Contributies NeVoBo 11.250,00€     9.640,00€       9.735,00€       

Inschrijfgeld + kostenbijdragen  leden 285,00€          200,00€          200,00€          

Jeugdsubsidie+ bijdragen 985,00€          -€                -€                

Toernooien en beach 883,30-€          400,00€          400,00€          

Rente 83,25€            700,00€          700,00€          

Advertenties Nieuwsnet / website

Ontvangen sponsorgelden en bijdragen 1.858,83€       1.000,00€       1.000,00€       

totaal baten 57.010,31€     51.200,00€     51.232,50€     

realisatie begroting begroting

LASTEN  17/18 18/19 19/20

Zaalhuur 28.150,40€     29.000,00€     30.500,00€     

Trainerskosten + opleidingen 8.615,00€       8.000,00€       8.000,00€       

NEVOBO afdracht 10.145,00€     10.169,50€     11.076,00€     

NEVOBO-boetes, beker e.a. 83,00€            300,00€          300,00€          

Secr./Porti/Tel./Repr./Verg/Adm 2.164,75€       2.000,00€       2.000,00€       

Materiaal 3.056,82€       1.000,00€       2.000,00€       

Kleding 680,91€          

Clubkrant

Jeugdcommissie 1.380,20€       1.000,00€       1.000,00€       

Recreantencommissie 336,64€          300,00€          300,00€          

Technische Commissie 255,25€          100,00€          100,00€          

Evenementen slotfeest en Njaar 1.036,30€       500,00€          500,00€          

Reservering jeugdplan en trainers uit sponsoring

totaal lasten 55.904,27€     52.369,50€     55.776,00€     

Saldo (winst/verlies) 1.106,04€       1.169,50-€       4.543,50-€       
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Zaalhuur 2019-2020 

 
 

Contributie 2019/2020  (ongewijzigd) 

 VOC-Maarssen  NeVoBo* 
Competitie spelend: 
Senior € 245.00 € 80.00 
Jeugd   12-17 jaar (a,b en c) € 175.00 € 45.00 
jeugd     8-11 jaar minicomp € 175.00 € 35.00 
jeugd bijdrage kleding €   16,00 
 
Recreatie/toernooivorm: 
Senioren en mini’s  € 155.00 € 25.00 
Senioren 2 x trainen € 245.00 € 25.00 
Verenigingslid €   30.00 € 15.00 
 

* NeVoBo contributie is afhankelijk van het team, waarin gespeeld wordt. 

 
De contributie VOC-Maarssen is ongewijzigd  ten opzichte van 2015-2016. 
Toekomstige verhoging wordt bepaald  ten opzichte van de indexcijfers.  
De trainersvergoeding  blijft voorlopig gehandhaafd op € 200,00 per trainingsgroep. 

 

Zaalhuur 2019-2010 tijd aanvang eind

MFA Safari Bisonspoor maandag 20.00-21.30 2-9-2019 15-6-2020

MFA Safari mini 2 velden dinsdag 17.30-18.30 3-9-2019 26-5-2020 (minus 22-10, 24-12, 31-12, 25-2, 28-4)  

MFA Safari dinsdag 18.30-20.00 3-9-2019 26-5-2020 (minus 24-12, 31-12, 28-4) 

MFA Safari dinsdag 20.00-21.30 27-8-2019 26-5-2020 (minus 24-12, 31-12, 28-4) 

MFA Safari 1 veld donderdag 17,30-19.00 5-9-2019 14-5-2020 (minus 5-12, 24-12, 31-12, 28-4) 

MFA Safari donderdag 19.00-20.30 5-9-2019 14-5-2020 (minus 5-12, 24-12, 31-12, 28-4) 

Bloemstede woensdag 19.30-22.30 28-8-2019 27-5-2020 (minus 25-12, 1-1 en 29-4)

Fazantenkamp dinsdag 20.00-21.30 3-9-2019 26-5-2020 (minus 24-12, 31-12, 28-4) 

Zwanenkamp dinsdag 20.00-21.30 3-9-2019 26-5-2020 (minus 24-12, 31-12, 28-4) 

HuistenBosch donderdag 20.30-22.00 5-9-2019 18-6-2020 (minus 5-12, 24-12, 31-12, 28-4) 

Bloemstede comp vrijdag 19.00-23.00 20-9-2019 17-4-2020 zie schema wedstrijden 23 x

Bloemstede comp zaterdag 12.00-20.30 21-9-2019 18-4-2020 zie schema wedstrijden 12 x

MFA Safari comp zaterdag 11.00-15.00 21-9-2019 18-4-2020 zie schema wedstrijden 12 x

basis = wedstrijdkalender 2019/2020

Incidentele inhuur:

MFA Safari Bisonspoor zaterdag 12.30-17.30 recreantentoernooien NeVoBo 3x  16 nov, 22 febr, 7 mrt

MFA Safari Bisonspoor vrijdag 18.30-23.00 13-3-2020 onderwijs-scholentoernooi

MFA Safari Bisonspoor zaterdag 18.30-23.00 14-3-2020 onderwijs-scholentoernooi


