
 
Volleybalvereniging Smash’66 

 

 
 
 
Secretariaat  Liza van Erk   Bank nr. NL73 ABNA  0502 2152 91 
Adres   Sportlaan 3       TNV penningmeester 
   2951 HL Alblasserdam    Smash ' 66 
Tel.   06 81077371   
            

Notulen 
Algemene Ledenvergadering 21 september 2017 
  
Locatie    Blokweer, multifunctionele ruimte 
Start     20.00 uur 
Afwezig met kennisgeving  Gerco Bakema, Hans de Bruin, Eline Rodenburg, Mijndert Korporaal, Lykele 

Bokhorst, Elsemieke Korporaal, Marije den Ouden 
Aanwezig Tiede van Bockel, Rosan van den Oever, Henk Ossel, Dick van Bochove, 

Harry Kemp, Alex Gatsos, Mariëlle Herwig, Jeanette Notten, Bianca van de 
Hoogt, Marijke van de Pluijm, Hans van Loon, Talitha van Oijen, Suzanne 
Verbeet, Tabitha Zanen, Janneke Stuij, Anouska van Dongen, Jarka Bruijn, 
Tonny Ossel-Wolst, Marit Verhoeven, Johan van der Gaag, Liza van Erk 

 
1. Opening 

  Tiede van Bockel  opent de vergadering om 20.00 en heet de aanwezigen welkom.  
 

2. Vaststelling van de agenda 
  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 
3. Vaststelling notulen algemene ledenvergadering 15 september 2016 

  Het actiepunt van de vorige ALV is uitgevoerd: de functieomschrijvingen zijn 
verspreid. Destijds is het document via de mail verspreid. Het bestand is ook 
beschikbaar gesteld via de website van Smash’66 (onder verenigingsnieuws) . 
 

4. Ingekomen stukken en mededelingen  
 Er zijn geen noemenswaardige ingekomen stukken en mededelingen.  

 
5. Bestuursverkiezing 

a. Voorzitter  Tiede van Bockel 
 Na de algemene ledenvergadering van vorig jaar heeft Tiede van Bockel aangegeven 

het voorzitterschap op zich te willen nemen. De aanwezigen gaan akkoord met dit 
besluit en dienen geen bezwaar in.  

b. Algemeen bestuurslid  Rosan van den Oever 
  Momenteel bestaat het bestuur uit 4 personen. Volgens de statuten moet het 

bestuur uit 5 personen bestaan, vandaar dat Rosan van den Oever is benaderd om 
de functie van algemeen bestuurslid in te vullen. De aanwezigen gaan akkoord met 
dit voorstel en dienen geen bezwaar in.  

c. Technische Commissie Harry Kemp 
  Wegens omstandigheden heeft Mijndert Korporaal een aantal taken van de 

technische commissie neer moeten leggen. Harry heeft besloten deze taken op zich 



te willen nemen. Mijndert blijft verantwoordelijk voor het materiaal en de 
scheidsrechters coördinatie.  

d. Vacatures   algemeen lid technische commissie en sponsor/PR commissie 
  Als vereniging zijn we nog op zoek naar een extra lid voor de technische commissie. 

Daarnaast zijn we ook nog op zoek naar een aantal mensen die zich structureler 
bezig willen houden met PR en sponsoring. Geïnteresseerd of vragen? Neem contact 
op met één van de bestuursleden (zie website).  
 

6. Jaarverslag 
  Samen concluderen we dat vorig seizoen weer geslaagd was, met onder andere de 

afsluiting van het jubileumjaar, mooie acties en activiteiten en ook volleyballend was 
het erg geslaagd. Een korte terugblik: 

 Seizoen 2016-2017 begon knallend met Bossabal op het havenfestival ter ere van 
het 50 jarig jubileum van Smash. Volleybal op een andere manier, erg leuk en een 
groot succes. 

 Aan competitie deden dit seizoen de volgende teams mee D 1 (1e klasse), D2 (2e 
klasse), H1 (3e klasse), MA (1e klasse), MC (1e klasse), CMV niveau 6. In de tweede 
helft van de competitie  MA (hoofdklasse), MC1 (hoofdklasse) en MC2  (2e klasse). 
Ook was er weer een recreantengroep. 

 In november sloten we het jubileumjaar af met een knallend slotfeest. Een heerlijk 
buffet, een drankje, een muziekje en goed gezelschap. 

 In december kwam sinterklaas en zijn pieten langs bij de jeugd om iedereen die zoet 
was wat lekkers te geven!  

 Daarnaast is er in december door H1 een berging gemaakt voor Smash. In deze 
mooie berging kunnen we al onze spullen (van kleding tot materiaal) netjes achter 
slot opbergen.  

 In januari organiseerden we traditie getrouw het oliebollentoernooi. Zoals altijd was 
het een groot succes.  

 Op deze avond presenteerden we ook onze nieuwe website en het nieuwe 
logo. 

 Gedurende het seizoen hebben we ook weer een aantal succesvolle acties 
georganiseerd/meegedaan, waaronder de clubkasrun, paaseitjesactie en de 
wijnactie. In het totaal hebben we met deze activiteiten iets meer dan 1000,- 
opgehaald. Iedereen die aan deze acties heeft bijgedragen, bedankt! 

 Naast alle activiteiten deden we het met het volleyballen zelf ook goed, zowel jong 
als oud: MC1 werd kampioen en Dick van Bochove won de 50plussportprijs tijdens 
de sportverkiezing van Alblasserdam. 

 We zijn natuurlijk erg blij met iedereen die zich op wat voor manier dan ook inzet 
voor onze vereniging. Sinds twee jaar zetten we één van jullie nog extra in het 
zonnetje door het uitreiken van de Leo van de Velde bokaal. Vorig jaar ging de 
bokaal naar Henk. Dit jaar ging de bokaal naar Ad Kemp: trouwe scheidsrechter en 
oud volleybal lid! 

 Als klap op de vuurpijl sloten we het seizoen af met een ouder-kind toernooi gevolgd 
door een BBQ en een zwembadtoernooi voor iedereen die mee wilde doen. Een 
groot succes en een leuke afsluiting van een geslaagd seizoen.  
 

7. Bardienst  
  Sinds de opening van de nieuwe sporthal draaien we als vereniging een aantal uur in 

de week bardienst. Het draaien van deze bardiensten levert de vereniging elk jaar 
een mooi extraatje op. Op basis van het aantal uur krijgt de vereniging een deel van 
de baropbrengst. Net als vorig jaar, draait Smash op dit moment alleen op de 
woensdag avond bardienst. Naast de woensdagavond hebben we ook nog de 
mogelijkheid om op de wedstrijdavonden (vrijdagavond) bardienst te draaien. Gezien 
de meeste senioren op deze vrijdagavonden zelf volleyballen, zou het fijn zijn als er 
een aantal ouders zijn die de bardienst op deze avonden op zich zouden kunnen 
nemen. Om bardienst te mogen draaien moet een certificaat worden behaald 
waarvoor je een aantal vragen over o.a. alcoholverkoop dient te beantwoorden. Het 



bestuderen van het materiaal en het maken van de test kost een klein half uurtje tijd. 
Tijdens de diensten is er altijd iemand van de Blokweer aanwezig om te helpen waar 
nodig. Geïnteresseerd of vragen? Neem contact op met Jarka Bruijn 
(bardienstcoordinator@smash66.nl).  
 

8. Vaststelling financieel jaarverslag 2016-2017 
a. Verslag kascontrolecommissie 

  Jarka de Bruin en Hans van Loon hebben dit jaar de kas gecontroleerd. Zij 
concluderen dat: de inkomsten en uitgaven adequaat zijn gedocumenteerd; de 
vereniging het seizoen heeft afgesloten met een positief saldo van €1830,57; de 
vereniging alleen nog een rekening heeft bij ABN/AMRO; de activiteiten voor het  
jarig jubileum zijn opgenomen in de boekhouding, maar de kosten niet meegenomen 
zijn in het resultaat; de bank- en spaarrekening €14987,41 bedraagt (een verschil van 
€1135,32 t.o.v. van het jaar ervoor wat veroorzaakt word door de activiteiten van 
het 50 jarig bestaan). Zij hebben geen onvolkomenheden in de financiële 
administratie gevonden. De aanwezigen gaan akkoord met deze verklaring. 

 Het positieve resultaat van afgelopen jaar is met name veroorzaakt door 
een toestroom van 20 nieuwe leden en inkomsten van de georganiseerde 
activiteiten. Ook hebben de acties meer opgebracht dan verwacht.   

b. Benoeming kascontrolecommissie 
  Hans van Loon en Alex Gatsos zullen volgend jaar de kascontrole uitvoeren.  

 
9. Vaststelling begroting 2017-2018 

  Over het algemeen blijven de inkomsten en kosten naar verwachting hetzelfde als 
afgelopen jaar. De Nevobo kosten zijn wat hoger geraamd omdat er meer 
competitieteams zijn ingeschreven dan vorig jaar. Ook is er wat meer budget 
begroot voor de trainers, omdat er meer teams zijn dan vorig jaar en daarvoor 
nieuwe trainers aangetrokken moeten worden.  

 Al met al wordt er verwacht dat komend seizoen met een klein negatief saldo wordt 
afgesloten. Wellicht wordt dit nog rechtgetrokken door nieuwe leden en/of wanneer 
we op vrijdagvond bardienst kunnen gaan draaien. 
 

10. Vaststelling contributie 2017-2018 
  Aan de hand van de begroting wordt er voorgesteld de contributie van afgelopen 

seizoen te handhaven. De aanwezigen stemmen hiermee in.  
 

11. Activiteiten 2017-2018 
  Komend jaar zullen voornamelijk dezelfde activiteiten worden georganiseerd als 

afgelopen seizoen: oliebollentoernooi, ouder-kind toernooi, acties (paaseitjes, 
wijnactie, clubkasrun). De activiteitencommissie staat altijd open voor ideeën voor 
andere activiteiten, laat het dus gerust weten (activiteitencommissie@smash66.nl). 
Naast de genoemde activiteiten zal dit jaar, na een aantal jaar niet door te zijn 
gegaan, het IHC toernooi weer georganiseerd worden.   

 Aanwezigen geven aan dat andere bedrijven wellicht ook geïnteresseerd 
zijn in een dergelijk toernooi. Interesse of tips: laat het weten aan de 
activiteitencommissie (activiteitencommissie@smash66.nl).  

  Naast de jaarlijkse activiteiten willen we wat betreft activiteiten als vereniging ook 
wat meer naar de toekomst gaan kijken, met name voor de jeugd. Voor 2020 is het 
namelijk het streven om voor elk niveau (CMV, C, B, A) twee teams te hebben: een 
fun team en een prestatie team. Om het gestelde doel te kunnen bereiken heeft de 
jeugdcommissie ondersteuning gekregen van Anouska Vonk en Suzan 
Spreeuwenberg. Ook wordt er dit seizoen geïnvesteerd in de trainingen van de 
jeugd. Het bestuur acht het namelijk van belang dat leden op vroege leeftijd de 
goede techniek aanleren. Maar naast de versterking van de jeugdcommissie en het 
investeren in trainingen is er ook kader en zaalruimte nodig om het gestelde doel te 
bereiken. Op dit moment is er van beide niet genoeg beschikbaar. Het zaalruimte 
probleem is volgend seizoen naar verwachting opgelost, wanneer de sporthal van 



CKC staat. Wel moet er dan genoeg kader zijn om deze activiteiten te kunnen 
organiseren. Heeft u ideeën of tips voor het werven van kader, laat het ons weten. 
 

12. Rondvraag  
  De jeugdcommissie richt zich op de ouders en vraagt wat men van het 

jeugdreglement, welke is meegestuurd met de contributie brief, vindt. De brief is 
goed ontvangen al struikelen een aantal jeugdleden over het douchbeleid. Er wordt 
aangegeven dat we als vereniging uiteraard niemand kunnen verplichten om te 
douchen. Met het beleid willen we alleen aangeven dat we het belangrijk vinden om 
die zaken die de vereniging belangrijk acht binnen de volleybalsport uit te dragen 
naar de leden.  

 Als er ouders/verzorgers zijn die, om de een of andere reden, de brief niet 
goed hebben ontvangen kunnen zij contact opnemen met de 
jeugdcommissie (jeugdzaken@smash66.nl). 

  Er wordt gevraagd of het bestuur/de jeugdcommissie dit jaar weer met de ouders 
om de tafel gaat. Er wordt aangegeven dat als die behoefte er is er zeker een 
mogelijkheid gecreëerd zal worden. Wanneer er eerder vragen en/of opmerkingen 
zijn over jeugdzaken kunt u uiteraard ook eerder terecht bij de jeugdcommissie.  

  Door coachende ouders wordt aangegeven dat ze in eigen kleding coachen waar 
coaches van andere verenigingen vaak kleding van de vereniging dragen en daardoor 
beter te herkennen zijn als coach. De kledingcommissie zal kijken wat de 
mogelijkheden zijn om coaches hierin tegemoet te komen.  
 

13. Sluiting 
  Tiede bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 21.10. We wensen elkaar 

een plezierig en sportief  seizoen toe! 
 
 
Actiepunten 

1. Kledingcommissie: mogelijkheden bekijken voor kleding voor coaches.  
 

 


