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Uitnodiging voor leden en ouders van jeugdleden. 
 

Op woensdag 25 november 2015 is onze jaarlijkse ledenvergadering. 

 

Wij nodigen alle leden en ouders van jeugdleden van harte uit aanwezig te zijn 

om 20.30 uur in één van de zalen van de “Trefkoele+” in Dalfsen. 

 

Concept agenda algemene ledenvergadering 

 

1. Opening 

2. Vaststelling agenda 

3. Notulen ledenvergadering 19 november 2014 ( toegevoegd aan deze 

nieuwsbrief / www.dalvo.nl) 

4. Mededelingen: 

5. Jaarverslag 2014/2015 (mondeling verslag) 

6. Financieel verslag*(zie digitale Nieuwsbrief Time Out) 

7. Verslag kascommissie, aanstellen nieuw kascommissie lid        

8. Voorstel contributieverhoging;  

Senioren  van € 36,- naar € 45,-  

Recreanten   van € 23,- naar € 27,- 

15-17 jarigen  van € 22.50 naar € 27.50 

< 14    van € 18,-  naar € 21,-  

9. Openstaande vacature: Voorzitter  

Schema van aftreden bestuursleden  

Naam  Maand van aftreden  

Jan Feenstra November 2016 

Alien Jochemsen November 2016 

Sandra Krabbe November 2017 

Jolanda Pierik November 2017 

10. Sponsorcommissie 

11. Rondvraag 

12. Sluiting 

 

We rekenen op Uw komst! 

Bestuur volleybalvereniging Dalvo 
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UITNODIGING Commissievergadering woensdag 25 
november 2015. 
 

Aan de leden van alle commissies en leden die een zelfstandige functie bekleden 

binnen Dalvo. 

 

Zoals gebruikelijk willen wij als bestuur graag met alle commissies rond de tafel. 

Graag zijn we op de hoogte van jullie 

werkzaamheden/struikelpunten/bevindingen. Wij nodigen jullie daarom uit, 

voorafgaand aan de ledenvergadering, op woensdag 25 november 2015 om 19.00 

uur in één van de zalen van de “Trefkoele+” in Dalfsen. 

 

Met vriendelijke groet namens het bestuur. 

  

http://www.vanunenschilderwerken.nl
http://www.ardesch.nl
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Notulen ledenvergadering, 19-11-2014 
 

1. Harry heet iedereen welkom en opent de vergadering. 

2. De agenda wordt zonder toevoegingen vastgesteld. 

3. De notulen ledenvergadering 2012 zijn vastgesteld, geen opmerkingen. 

4. Mededelingen: 

a. jeugdcommissie; 

De pre jeugdcommissie is opgestart en er is een stuk geschreven. 

De jeugdcommissie kan van start, alleen is er tot nu toe maar 1 lid. 

Er moet gezocht worden naar leden. Optie ouders van jeugdleden. 

b. werving vrijwilligers; 

Er heeft een belronde plaatsgevonden door het bestuur om 

vrijwilligers te krijgen voor verschillende vacatures binnen de 

vereniging. Helaas heeft dit nog niet het gewenste resultaat 

opgeleverd.  

Overzicht van aanvullingen en opstaande vacatures; 

 TC; Leon + 1 vacant 

 JC; 3 a 4 vacant 

 Sponsorcommissie; Tijdelijk opgevuld door de AC 

 AC; 2 vacant 

 Voorzitter; Vacant 

Er worden verschillende opties genoemd op deze vacatures op te 

vullen. A jeugd benaderen en ouders van jeugdleden. 

5. Jaarverslag wordt mondeling besproken. 

6. Het financieel jaarverslag wordt goedgekeurd. Karel benoemd het belang 

van de inkomsten vanuit sponsoring. Sponsoring is inkomsten, anders 

alleen inkomsten uit contributie. Dit kan gevolgen hebben, namelijk het 

verhogen van de contributie.  

€ 15.000-€ 17.000 behouden als reserve in de kas. Dit voor de vaste 

lasten etc. 

7. Verslag kascommissie, zie bijlage. Kim ten Broeke en Annemieke Bink zijn 

de nieuwe kasleden voor aankomend jaar. 

8. Wisseling bestuursleden; 

Frederiek stopt -> Jolanda Pierik treedt toe. 

Marja stopt  -> Sandra Krabbe treedt toe. 

Harry stopt  -> vacant 

9. – 

10. Rondvraag 

 Zaal: Er zijn een aantal datums waarop geen trainingen zijn. Soms 

hebben teams 2 weken lang geen training. Dit is best veel voor teams 

die maar 1 keer in de week trainen. Hoe kan dit? Graag alertheid 

hierop. 

 TC; wat te doen als de TC niet opgevuld wordt? Dit is tot nu toe nog 

niet gelukt. Annemieke Bink meldt zich aan om dit seizoen de TC te 

ondersteunen. Dit punt wordt verder meegenomen in het 

bestuursoverleg. 

 Oude shirts; Shirts zonder sponsoring worden geschonken aan het 

goede doel. Annemieke Bink neemt dit op zich en zal hier verder voor 

zorgen. 

 Vloer trefkoele; Deze is vaak smerig. Dit wordt opgepakt. 

11. Sluiting 
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Notulen commissieoverleg 19-11-2014 
Afgemeld; Rene Hogenkamp, Leon Volkerink 

 

Algemene opmerkingen; 

- Beter communicatie vanuit het bestuur naar de commissies 

- Koude douches en smerige zaal 

 

Ledenadministratie (Karin v/d Vegt); 

Het nieuwe systeem werkt en de samenwerking met Karel verloopt goed. 

Karin geeft aan dat er meer ontwikkelingen mogelijk zijn met Sportlink. Er valt 

meer uit het systeem te halen dan dat er nu gedaan wordt.  

 

Wedstrijdsecretariaat (Jan Feenstra); 

De wedstrijden zijn in volle gang. De Trefkoele heeft alle wedstrijden in haal 2 

gepland. Jan heeft dit voor de zaterdagen kunnen veranderen naar Hal 1, met 

uitzonderingen van de zaterdagen dat er ook mini’s spelen. Voor de dinsdagavond 

heeft er geen veranderingen kunnen plaatsvinden en deze wedstrijden blijven in 

hal 2. 

 

Scheidsrechter coördinator; 

Geen bijzonderheden. 

 

Wedstrijdformulieren (Geke Boers); 

Het loopt en het gaat gemakkelijker. Met uitzondering van H2, Harry pakt dit op 

met zijn team. Heel af en toe komt er een boete binnen. 

Er wordt gesproken over digitaal formulier. Dit is voor nu nog geen optie, 

toekomst? 

 

TC (afwezig); 

Leon is toegetreden. 

 

Sponsorcommissie (Danique); 

Danique en Ellen hebben de activiteiten voor de sponsorcommissie opgepakt. Zij 

zijn druk met het ontwikkelen, opstarten en uitzoeken. Hierna gaan ze actief op 

zoek naar nieuwe sponsoren. 

Bij het benaderen van sponsoren benoemen ze de optie voor  sponsoring voor de 

zomeravondcompetitie. Mocht een sponsor hier interesse voor hebben verwijzen 

zij deze door naar de organisatie van de zomeravond. 

 

AC (Sandra, Danique); 

De AC heeft de gebruikelijke activiteiten gehad afgelopen seizoen. 

Landstedewedstrijden, oliebollentoernooi en het ledenfeest. De opkomst van het 

ledenfeest was matig, maar wel gezellig. 

Grote club actie, Iedereen heeft dit jaar een boekje gekregen. Dit lijkt meer op te 

brengen.  

Uitbreiding is van harte welkom! 

 

Materiaalcommissie (Luuk en Johnny); 

De ballenwagens moesten weg uit de trefkoele ivm opslagprobleem. De Trefkoele 

heeft een alternatief aangeboden, opslagkasten. Hoe nu verder?  

Materiaalcommissie gaat in overleg met de Trefkoele.  
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Toernooicommissie (Jan de Weerd, Jan Kulsdom, Anneke, Geke, Jenny) 

De zomeravondcompetitie bestaat 55 jaar. De teams lopen terug. Verder loopt 

het goed. Jan de Weerd geeft aan op zoek te zijn naar een opvolger.  

De datums staan alweer vast voor aankomend toernooi. Wel is het lastiger omdat 

beide zalen nu van elkaar gescheiden zijn. 

Jan de Weerd gaat nog in gesprek met de Trefkoele over vragen die zijn hebben 

vanuit de toernooicommissie. 

 

Time Out (Rene en Jolien); 

Er zijn op dit moment veel ontwikkelingen. Er is een overgang gaande naar een 

digitale nieuwsbrief. Hiervoor moeten stappen gezet worden en er komt veel 

meer bij kijken. 

De aanwas van stukjes voor in de time out blijven beperkt. Dit mag meer.  

 

Webmaster (Jan Kulsdom); 

Weinig animo voor op de site, dit blijft lastig. Zelfde verhaal als vorig jaar. 

 

Strippen (Anneke); 

Anneke vraagt zich af of het nog wel loopt. Ze krijgt weinig kinderen aan de deur. 

Mocht ze geld nodig zijn kan ze contact opnemen met de penningmeester en/of 

contactpersoon vanuit het bestuur. 

 

Shirtbeheer (Jolanda); 

De meeste vlekken zijn naar meerder malen wassen eruit gegaan. 
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http://www.bakkerijvandermost.nl
http://www.wijnbergermode.nl
http://www.bouwvanpijkeren.nl
http://www.morrenhof-jansen.nl
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http://www.formido.nl
http://www.autobedrijfvanleussen.nl

