Volleybalvereniging

Time Out

‘74

Algemene jaarvergadering Time Out ’74 29-10-2008
Aanwezige leden : 19 leden
Afgemeld
: 28 leden
Boete opgelegd : 6 leden

Opening:
Richard heet iedereen van harte welkom op de algemene jaarvergadering van Time Out ‘74. Bij deze
verklaart hij de vergadering voor geopend.
Ook onze nieuwe leden Petra Verbakel, Maria van Kraaij, Rian van de Geer, José van den Broek,
Hans van de Bovenkamp en Wim van den Burg heet hij van harte welkom.

Doornemen notulen vorige leden vergadering:
De notulen lagen voor iedereen ter inzage. Deze zijn doorgenomen en goedgekeurd.

Verslag secretaris:
*De einduitslagen van het seizoen 2007-2008:
Dames 1
7e plaats
Dames 2
kampioen en gepromoveerd naar de A poule
Dames 3
3e plaats
Heren 1
4e plaats
Heren 2
4e plaats
Heren 3
5e plaats
*Er hebben zich nieuwe leden aangemeld, en dat zijn Rian van de Geer, Maria van Kraaij, Hans van
de Bovenkamp, José van den Broek, Wim van den Burg en Petra Verbakel is weer terug van
weggeweest.
*Jan Willem van Gelder is trainer bij de Dames en gaat nu ook de heren op maandagavond trainen, als
er tenminste voldoende heren zijn.
*In het begin van het jaar hebben we voor de eerste keer een Nieuwjaarstoernooi georganiseerd. De
opkomst was weer optimaal. Iedereen en zeker ook de kinderen waren zeer tevreden over deze dag.
Dit alles werd afgesloten met een chinees buffet wat ook goed verzorgd was.
*De feestdag dit jaar werd door Heren 2 het laatste team van het rijtje georganiseerd. Na de bekende
fietstocht werden we met zijn allen verwacht bij het zwart café, waar de activiteiten in de vorm van
Highland games werden voortgezet. Als afsluiting nog een barbecue en dan kunnen we deze dag ook
als zeer geslaagde beschouwen.

Verslag penningmeester:
De kascommissie heeft samen met Rob de stukken doorgenomen en goedgekeurd.

Er was echter een opmerking over het bestuursetentje, dit was onder de post diversen vermeld
en dat had bij de bestuurskosten moeten staan.

Contributie verhoging:
Time Out ’74 heeft op financieel gebied nooit problemen gehad. Het is zelfs zo dat wij in het
verleden op een jaarvergadering aan jullie hebben verteld dat we teveel geld hadden voor de
omvang van onze vereniging. De Time Out feesten door de teams geregeld was toen het idee
om het bedrag te doen slinken. Volgens onze penningmeester Rob van de Pol hebben wij nu
het moment bereikt dat we een mooi basis saldo hebben. Als wij op deze voet verder gaan zal
dit basis bedrag verder dalen en komen we in de problemen. Het bestuur heeft dan ook een
paar voorstellen.
1. Als eerste het voorstel dat het bestuur ook contributie gaat betalen. Nu betaalt het bestuur
geen contributie, maar er wordt dan ook bijna niets gedeclareerd, zoals reiskosten of iets
dergelijks. Dit zou dan wel tot gevolg kunnen hebben dat de bestuurskosten iets omhoog
zullen gaan.
2. Het twee jaarlijks etentje van het bestuur wordt afgeschaft.
3. De contributie van alle leden wordt verhoogd met € 10,00.
Dit houdt in dat Heren 1 € 65.00 gaat betalen of € 70.00 als men niet gemachtigd heeft. Heren
2 en 3 en Dames 1,2 en 3 betalen € 75.00 of € 80.00 omdat zij gebruik maken van een trainer.
De aanwezige leden vonden het afschaffen van het etentje en ook het betalen van contributie
voor het bestuur een beetje overdreven. We gaan nu wel alles declareren.

Bestuursverkiezing:
Reglementair aftredend en herkiesbaar zijn: Maya Brouwer, Tonnie van Rossum en Rob van
de Pol. Reglementair aftredend en niet herkiesbaar is Wim Steenbruggen.
Alvorens over te gaan tot de verkiezing heeft Richard nog een afscheidswoordje voor Wim
Steenbruggen.
Het idee om een volleybalvereniging in Maasbommel op te starten is ontstaan tijdens de
carnaval in 1974, het was toen februari. En je zult het misschien niet geloven, maar Wim
Steenbruggen was één van die personen die met dat idee kwamen, Ja toen was hij er al bij. In
maart dat jaar werd de vereniging opgericht en de bestuursleden bestonden uit Jan Boerakker
Voorzitter, Gerard van Eldijk Secretaris en Joke Kilkens Penningmeester. Na een viertal jaar
heeft Wim Steenbruggen de taak van penningmeester overgenomen hij zit dus al zo’n 30 jaar
in het bestuur. En in dat bestuur heeft hij verschillende taken gehad, als eerste dus
penningmeester, maar ook secretaris is hij geweest, en de laatste jaren houdt Wim zich vooral
bezig met het rondbrengen van post en her en der klusjes doen. 30 jaar bestuurslid, dan moet
je wel een beetje gek zijn of het volleybal moet je in hart en nieren zitten. En dat laatste is bij
Wim zeker van toepassing. Want niet alleen was hij bestuurslid, maar ook als volleyballer kan
Wim een aardig balletje slaan. In de Nevobo competitie heeft Wim het gehaald tot de
promotie klasse, en bij de recreanten speelde Wim eerst bij heren1, waar hij samen met het
team jaar in jaar uit kampioen werd. Hierna ging hij bij heren 3 spelen, waar hij de jeugd
probeerde te motiveren, wat niet altijd meeviel. Maar ook als scheidsrechter is er binnen Time
Out denk ik niemand die vaker op de bok heeft gestaan als Wim en dat is inclusief Frans
Loderus. Elk recreanten team heeft wel eens een beroep gedaan op Wim om te fluiten. En dat
het volleyballen bij Wim op nummer 1 staat dat merk je wel als je op een feestje met hem in
gesprek gaat. Hij raakt niet uitgepraat over zijn grootste hobby volleyballen. Altijd heeft hij
wel een verhaal. Is het niet over fluiten dan is het wel over volleyballen, in Nederland, maar
ook ver daar buiten, want in 1982 is Wim met een heel team van Time Out ’74 9 dagen naar
Hongarije geweest om daar zijn volleybal kunsten te vertonen Helaas is de laatste tijd de
gezondheid van Wim achteruit gegaan, waardoor hij heeft moeten stoppen met volleyballen.
Hij heeft in de laatste bestuursvergadering aangegeven dat hij ook de bestuursfunctie aan
iemand anders zou willen doorgeven, iets wat wij natuurlijk respecteren. Wim mag ik je
namens het bestuur en ik denk namens iedereen die ooit bij Time Out ’74 lid is geweest
bedanken voor al die jaren dat jij jezelf als bestuurslid, speler en scheidsrechter hebt ingezet

bij Time Out ’74.
Dan gaan we nu over tot het herkiezen van de bestuursleden, dit gebeurt d.m.v. hand
opsteken. Bij dezen zijn de drie bestuursleden herkozen. Erich Brouwer heeft zich als nieuw
bestuurslid aangemeld en wij wensen hem van harte welkom.

Verkiezing nieuwe kascommissie:
Frank Hermans en Bart van Dijk hebben de kascontrole gedaan.
Bart van Dijk en Rob Hulsen blijven in de kascommissie en Wim Steenbruggen wordt
reserve.

Time Out feest hoe nu verder:
Afgelopen 6 jaar is er door de verschillende teams prachtige feesten georganiseerd. Wij als
bestuur vinden dat dit zo’n succes is geweest dat wij er op deze manier mee door willen gaan.
Om te zorgen dat het financieel niet uit de hand gaat lopen en zo de kosten in de hand te
houden hebben wij als bestuur een aantal regels opgesteld waar het organiserende team zich
aan moet houden.
1. De club betaalt maximaal € 20,00 p.p.
2. De maximale eigen bijdrage is € 15,00 p.p.
3. Wij geven de voorkeur aan € 10,00 p.p. eigen bijdrage.
Deze voorstellen vond iedereen acceptabel
Het bestuur zal de onderlinge toernooitjes blijven organiseren.
Het team van Dames 3 is dit jaar aan de beurt om iets te organiseren. Als men zich opgeeft
voor het feest en dan zonder geldige reden niet op komt dagen, zullen in de toekomst de
gemaakte kosten in rekening worden gebracht.

Mededelingen bestuur:
*Door de gezondheid van Wim is hij er niet toe gekomen om de scheidsrechters stoel af te
maken, deze zal nu door John van Dijk afgemaakt worden.
*De regel om spelers per 1 januari terug te zetten naar een lager geplaatst team is ingevoerd,
om teams met tijdelijke problemen te helpen. Er wordt druk gebruik van gemaakt maar niet
altijd om de reden waarvoor deze regel is ingesteld. Besloten werd tot de volgende
verandering op het reglement:
1.Spelers opgegeven voor een bepaald team mogen niet terug gezet worden naar lager team
gedurende het seizoen.
2.Spelers spelen zich naar 4 keer vast in een hoger team en kunnen niet meer tijdens het
seizoen teruggezet worden naar een lager team
3.Spelers die 3 of minder aantal keren meegespeeld hebben in een hoger team (t/m december)
starten in januari weer op 0.
*Om fraude met de kaarten tegen te gaan moet de scheidsrechter samen met de aanvoerders of
coach de kaarten controleren voor de wedstrijd. Door het voortaan als regel te stellen hoeft
niemand zich meer belast te voelen om te vragen om de kaarten van de tegenstander. Dit graag
af tekenen op het wedstrijdformulier

Rondvraag:
Monique van Eldijk

: Of er iemand naar de ballen wil kijken.

Jan-Willem van Gelder
Bert van Eldijk
John van Dijk
Rob van de Pol

: Dat de temperatuur in de zaal zo slecht geregeld is en de ballen
zijn inderdaad niet best.
: Waarom worden de vlaggen die tijdens het feest zijn gemaakt
niet opgehangen in de gymzaal.
: Wie controleert eigenlijk de ballen.
Dit wil Jan-Willem wel doen
: Kunnen de bestuursleden bij hun eigen team alle persoonlijke
gegevens controleren.

Sluiting:
Richard wil iedereen bedanken voor het komen naar deze algemene jaarvergadering van Time
Out ’74 en wenst iedereen een gezellig en vooral sportief seizoen toe. Bij dezen is de
vergadering gesloten.

