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Time Out

Volleybalvereniging

 
Secretariaat: Maya Brouwer, Blauwstraat 3, 6627 BA, Maasbommel. 

Algemene jaarvergadering Time Out ’74 21-11-2016 
Aanwezige leden : 31 leden 

Afmeldingen       : 20 leden 

Boete opgelegd   :   4 leden 
 

Opening: 

Richard heet iedereen van harte welkom op de algemene jaarvergadering van 

Time Out ’74. Bij deze verklaart hij de vergadering voor geopend.  

Dit jaar vindt de vergadering plaats op een andere locatie, de kantine van 

tennisvereniging de Gaensacker, omdat de gebruikelijke locatie Het Zwart Café, 

niet beschikbaar was. Hiervoor willen wij de tennisvereniging hartelijk danken. 

In de nieuwsbrief heeft Erik in het kort de voortgang van de MFA vermeld. 

Het gaat er nu toch echt van komen en volgend jaar zal de gemeente gaan 

starten met de bouw hiervan. 

 

Doornemen notulen vorige leden vergadering: 

De notulen lagen voor iedereen ter inzage en ze zijn ook altijd nog terug te 

vinden op de website. De aanwezigen hebben de notulen doorgenomen en 

goedgekeurd. 

 
  

Verslag secretaris: 

De einduitslagen van het seizoen 2015-2016 zijn als volgt: 

Heren 1   4
e 
in de A-poule 

Heren 2   6
e 
in de A-poule 

Heren 3   2
e
 in de B-poule en gepromoveerd naar de A-poule 

Dames 1   7
e
 in de A-poule 

Dames 2 Kampioen geworden en gepromoveerd naar de A-

poule 

Dames 3   8
e
 in de C-Poule 

 



We hebben afgelopen seizoen afscheid genomen van: Rob van Os, Patrick van 

der Molen en René Petit. 

We hebben ook een aantal nieuwe leden gekregen: Bij heren 3 zijn Bram van 

Summeren, Mike Koolhaas en Floris Toonen Dekkers erbij gekomen 

Bij Dames 3 is Denise Vinken erbij gekomen, en bij Dames 1 is Edy Boom erbij 

gekomen. 

 

Afgelopen januari hadden we een onderling toernooi georganiseerd voor alle 

partners en kinderen van onze leden. We zijn ’s middags begonnen met de 

wedstrijden en rond half zeven werd het buffet geopend voor iedereen. Om 

20.00 uur was het toernooi afgelopen. 

 

De jaarlijkse Time Out dag werd dit jaar door Dames 3 georganiseerd. Ze 

hadden een feestdag met als thema detective en de leden/partners moesten naar 

aanleiding van opdrachten, vragen en spellen achterhalen wie de dader was van 

de moord die gepleegd was in de gymzaal. De activiteiten vonden op diverse 

locaties plaats in Maasbommel en de feestavond was in het dorpshuis De 

Hanze, waar het ook tot in de late uurtjes doorging. De oplossing van de moord 

hadden de dames op film vastgelegd, wat erg leuk gedaan was. We kunnen dan 

ook zeggen dat dit een zeer geslaagde Time Out dag was en we willen de dames 

daarvoor ook bedanken. 

 

Verder hebben we te maken gehad met diverse inbraken in de gymzaal wat erg 

vervelend is omdat de zaal behoorlijk vies en met rommel werd achtergelaten. 

Na nauw overleg met de gemeente en aanpassingen qua sloten en hekwerk voor 

de ramen hopen we dat dit nu voorbij is. Zorg daarom altijd dat de ballen in de 

kist liggen en niet daarbuiten om diefstal te voorkomen. 

 
 

Verslag penningmeester: 

De kascommissie heeft samen met Rob de stukken doorgenomen en 

goedgekeurd. De financiële stukken lagen voor iedereen ter inzage en zijn ook 

doorgenomen. 
 

Contributieverhoging: 

De contributie zal dit seizoen met €10,00 verhoogd worden voor alle betalende 

leden. Rob legt uit dat we ieder jaar iets minder overhouden omdat de zaalhuur 

en ook de clubactiviteiten steeds duurder worden. Willen we de balans een 

beetje op peil houden dienen we dus de contributie te verhogen om verdere 

daling te voorkomen. We hebben een mooi bedrag als reserve achter de hand, 

maar willen dit proberen zo te houden mochten er ooit tegenslagen komen.  

Emile Petit> vraagt of de huurprijzen zoveel verschillen met andere gymzalen. 

We kunnen bevestigen dat de huurprijzen voor de gym/sportzalen in Puiflijk, 



Druten en Beneden-Leeuwen lager liggen dan in Maasbommel. Hierover 

hebben we al diverse malen met de gemeente gebeld, maar die zeggen nu dat 

Druten is een andere gemeente en de overige dorpen hebben voortaan een 

stichting die de prijzen bepalen en niet de gemeente. Maar plus minus vijf jaar 

geleden hebben we hier ook al contact over gehad en toen was er weer een 

ander verhaal, dus we trekken toch aan het kortste eind. 

 

De contributie wordt dus als volgt: 

Dames 2+3  automatische incasso €75,00 niet automatisch €80,00 

Heren  1+2+3  automatische incasso €75,00 niet automatisch €80,00 

Dames 1  automatische incasso €85,00 niet automatisch €90,00 

Dames 1 maakt gebruik van een betaalde trainer vandaar dat dit team €10,00 

p.p. meer betaald dan de overige leden. 

*Steunende leden betalen €25,00 > als er een feest is dan moeten de partners 

ook €25,00 betalen. Mocht er om een extra eigen bijdrage gevraagd worden dan 

dienen de partner en het lid dit ook extra te betalen. Ze moeten wel maximaal 5 

jaar lid zijn geweest. 

 

  

Bestuursverkiezing: 

Reglementair aftredend en herkiesbaar zijn: Tonnie van Rossum en Maya 

Brouwer.  

Tonnie en Maya zijn unaniem herkozen door de aanwezige leden.  

Reglementair aftredend en niet herkiesbaar is Rob van de Pol, en stopt dus na 

deze vergadering als bestuurslid. Rob is in 1996 bij het bestuur gekomen, dat 

betekend dat hij 20 jaar in het bestuur heeft gezeten. De eerste 4 jaar als 

voorzitter en vanaf 2000 als Penningmeester. Wij willen Rob hartelijk danken 

voor alle goede jaren en hij ontvangt hiervoor een cadeaubon en een bos 

bloemen. Omdat wij dus geen nieuwe aanmeldingen hebben ontvangen, heeft 

het bestuur besloten het aantal niet verder aan te vullen tot 7 personen, maar 

verder te gaan met 5 personen. Wie de nieuwe penningmeester wordt, is nog 

niet bekend en dit zal in een volgende bestuursvergadering besloten worden. 

Hierover krijgen jullie nog bericht. 

 

Verkiezing nieuwe kascommissie: 

Kascommissie bestond uit Joke Borsje en Monique van Eldijk. 

Monique treedt af en wordt vervangen door Caroline Hörchner.  
 

Mededelingen bestuur: 

• Het verzetten van wedstrijden is aangepast. Jullie hebben dit in de 

nieuwsbrief kunnen lezen, maar nog even in het kort uitgelegd: het verzetten 

van een wedstrijd is mogelijk, indien je geen spelers van een lager team kunt 

lenen. Verzetten van een wedstrijd gaat altijd via de contactpersoon Tonnie 

van Rossum en in overleg met het andere team. 

 



• De wedstrijdformulieren werden in het verleden altijd opgestuurd met een 

enveloppe, voorzien van een postzegel, die de aanvoerders van de 

penningmeester kregen. Omdat hier behoorlijk wat kosten aan verbonden 

zitten en het nu ook mogelijk is om deze digitaal te versturen stoppen wij in 

het nieuwe seizoen met het verstrekken van enveloppen. De aanvoerders 

mogen de enveloppen die zij nog hebben opmaken, daarna is het de 

bedoeling om deze digitaal te versturen als pdf-bestand. 

Wedstrijdformulieren kunnen digitaal opgestuurd worden naar: 

geurtsdorien@hotmail.com   
 

• We beginnen in 2017 met de derde ronde voor het organiseren van de 

feestavond. We vragen aan de aanwezige leden of we op deze weg verder 

moeten gaan of dat er misschien andere ideeën zijn. Iedereen vindt dit wel 

een leuke manier van feest organiseren dus gaan we hiermee door. 

 

• Bij het bestuur is vanuit dames 3 een vraag gesteld of het mogelijk is, als je 

geen partner hebt om toch een introducee mee te nemen naar een feestavond 

of activiteit. De meerderheid van de aanwezige leden stemmen hiermee in. 

 

• Tevens willen wij doorgeven dat de kosten van de feestavond steeds meer 

gaan worden en wij daarom de kostenverdeling willen aanpassen van max 

€25,00 voor de vereniging en max €15,00 voor de leden naar max €20,00 

voor de vereniging en max €20,00 voor de leden. Alle aanwezige leden 

stemmen hiermee in. 

 

• Het bestuur wil vaste vergoedingen vaststellen voor een aantal zaken. 

     De voorgestelde vergoedingen zijn: 

     €50,00 bij kampioenschap 

     €25,00 bij promotie  

     €50,00/ €75,00 voor bloemstuk bij sterfgeval lid/eerste graad familie van lid   

      
     €50,00 per team per jaar voor deelname aan toernooien> wordt geschrapt 

 

 

Rondvraag: 

Caroline Hörchner> kunnen we voor de jeugd niet iets regelen bij de nieuwe 

MFA. Erik Brouwer geeft aan dat dit wel meegenomen wordt met de 

gesprekken, maar dat het moeilijk is omdat de jeugd steeds verandert en vaak 

wanneer er een minimaal toezicht is, ze weer weggaan omdat ze niet 

gecontroleerd willen worden. Maar dit item heeft wel aandacht. 

 

Caroline Hörchner> Is het mogelijk om de gebaren rondom het fluiten door 

te sturen naar alle leden. Maya heeft dit inmiddels naar de aanvoerders van 

onze teams gemaild. 

 



Joke Borsje> Kunnen de partners die deelnemen aan activiteiten en feesten 

niet de kosten volledig zelf betalen. Richard geeft aan dat we dit 

laagdrempelig willen houden en zolang we de kosten kunnen dragen als 

bestuur willen we op deze voet verder gaan. Doordat de kosten laag zijn is de 

deelname aan feesten en activiteiten ook doorgaans hoog. 

 

Milou van Os> Is het ook mogelijk om de contributie in termijnen te betalen. 

Rob geeft aan dat dit mogelijk is, maar dit dient dan met de penningmeester 

besproken te zijn en diegene dient dan zelf de bedragen over te maken omdat 

iedere incasso geld kost. 

 

Milou van Os> Verwachten jullie dat we als club moeten inkrimpen met het 

huren van de zaal. Richard zegt dat we dat niet verwachten omdat wij een 

planning hebben moeten maken samen met de gebruikers van de Hanze, en 

dat er maar weinig verenigingen gebruik maken van de gymzaal zelf. We 

zullen wel niet meer onbeperkt gebruik kunnen maken van de uren dat we 

zaal niet officieel huren, maar dat was te voorzien. 

 

John van Dijk>Als een team klaagt dat er geen spelerskaarten aanwezig zijn 

wat moet je dan als scheidsrechter doen. Richard geeft aan om te proberen 

dit onderling te regelen met de teams en eventueel vermelden op de 

achterkant van het wedstrijdformulier. Maya geeft aan dat mocht je er niet 

uitkomen met elkaar, dan mag diegene waarvan de kaart niet aanwezig is niet 

meespelen (dit is een officiële regel). 

 

Harm Gruythuizen>Als er teams in de Topklasse spelen, mogen die dan ook 

in de A-Poule meespelen. Wij hebben 3 teams in de A-Poule en wij mogen 

onderling ook niet switchen. Maya heeft dit nagevraagd bij het hoofdbestuur 

en teams die actief zijn in de Topklasse mogen wel meespelen in de A-poule. 

Dit is op de jaarlijkse ledenvergadering door alle verenigingen goedgekeurd. 

Wij mogen echter geen spelers van een hoger team mee laten spelen in een 

lager team, ongeacht of ze in dezelfde poule meespelen. Dus ons Heren 1 en 

2 mogen niet bij Heren 3 meespelen. Heren 3 mag wel bij 1 of 2 meespelen. 

 

 
 

Sluiting: 

Richard bedankt de leden voor hun aanwezigheid en wenst iedereen een sportief 

seizoen toe. De vergadering is bij deze gesloten. 

 


