
 
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 
Ledenraadpleging woensdag 13 juni 2018 
  
Locatie:   Postduivenvereniging De Doorzetters 
Aanvang:  20.00 uur 
Aanwezig: Marit Verhoeven, Biance v/d Hoogt, Suzanne Verbeet,  Jarka Bruijn, Eline Rodenburg, Robert 

Vonk, Anouska van Dongen, Jeanette Notten, Adri-Janne Vaartjes, Sandra Nijman, Marielle 
Herwig, Suzan Spreeuwenberg, Talitha van Ooijen, Slilvia van der Steen, Lykele Bokhorst, 
Hans de Bruin, Mijndert Korporaal, Rosan van den Oever, Tabitha Zanen, Tiede van Bockel, 
Dick van Bochove, Harry Kemp. 

Afwezig:  Henk Ossel, Elsemieke Korporaal 
 

1. Opening 
a. Tiede heet iedereen hartelijk welkom. De bedoeling van de avond is van gedachte te wisselen 

over het beleid voor de komende jaren.  
 

2. Mededelingen 
a. De Algemene Ledenvergadering is op 20 september 2018. 
b. Het idee is om weer een verenigingsweekend te organiseren. Het weekend staat gepland van 

15 tot 16 september. 
 

3. Vacatures 
Veel leden zetten zich al actief in voor de vereniging, daar zijn we dankbaar voor, toch zijn er nog een 
aantal vacatures:  

a. TC. De Technische Commissie is nog opzoek naar ondersteuning.  
b. Sponsorcommissie/PR (clubkasrun, grote clubactie etc.) 
c. Scheidsrechters  

Als mensen interesse hebben kunnen zij zich melden via secretaris@smash66.nl 
 

4. Algemene Verordening Gegevensbeheer 
a. De vereniging heeft zich de afgelopen tijd ingespannen om te voldoen aan de AVG. Er is een 

stappenplan doorlopen waardoor we nu een AVG verklaring hebben ontvangen van de 
stichting AVG. Meer informatie is bijgevoegd aan het einde van dit document.  

Onderdeel van het stappenplan is een toestemmingsverklaring. Deze is naar alle 
leden opgestuurd met de vraag om deze ingevuld retour te sturen. Heeft u dit nog 
niet gedaan, dan ontvangen wij deze alsnog graag. Ingevulde formulieren kunnen 
opgestuurd worden naar Dick van Bochove (penningmeester@smash66.nl)  of Henk 
Ossel (wedstrijdsecretariaat@smash66.nl). 
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5. Zaaldienst  
a. Afgelopen seizoen hebben we gemerkt dat het aan het begin van de thuisavonden vaak 

rommelig verloopt. Om deze reden heeft het bestuur besloten (opnieuw) een zaaldienst in te 
stellen. Het is de bedoeling dat er een rooster wordt gemaakt waarin senioren en ouders die 
daar interesse in hebben ingedeeld worden. Taken van de zaaldienst zijn bijgevoegd aan het 
einde van dit document. 

 
6. Brainstormen. In 3 gemengde groepjes wordt er over 3 onderwerpen gebrainstormd. De 

onderwerpen zijn: ‘jeugd’, ‘groei vereniging’ en ‘gezellig en actief’. Deze onderwerpen zijn de 
hoofdthema’s van het nieuwe (nog vast te stellen) beleid voor de komende jaren. 

a. Groei vereniging. Binnen de groepjes blijkt dat er twee manieren van ‘groei’ leven: 
kwalitatieve- en kwantitatieve groei.. In alle drie de groepjes wordt het organiseren van 
activiteiten genoemd als middel om te groeien. Activiteiten die worden genoemd zijn: 
beachvolleybal, open trainingsavonden, strippenkaart om mee te trainen, schoolvolleybal, 
kaboutersport, volleybalspeeltuin, en bedrijventrainingen/toernooien. Daarnaast wordt een 
groeiende vereniging ook gerelateerd aan kader. “Geen kader, geen groei” schreef een 
groepje op. Dit betreft zowel kwantiteit als kwaliteit. Over de kwantiteit van kader wordt 
gezegd dat er meer van jeugd (MB/MC) en ouders/verzorgers mag worden verwacht. Hier 
mag de vereniging best ook wat meer achteraan zitten, vinden aanwezigen, bijvoorbeeld 
door het verplichten van vrijwilligerstaken en het stellen van maatregelen. De kwaliteit van 
het kader heeft met name betrekking op de trainers. Kundige trainers is wat betreft 
aanwezigen van essentieel belang om te bouwen aan de vereniging, zowel qua niveau als qua 
aantal. Verder wordt zowel interne als externe communicatie ook als een middel gezien om 
te groeien. Informatie moet voor iedereen gemakkelijk te vinden zijn (bijvoorbeeld door 
middel van een app). Als laatst wordt door één van de groepjes ook opgemerkt: laten we niet 
vergeten de groei te waarderen die we het afgelopen jaar hebben mogen ervaren. 

b. Gezellig en actief. Een gezellig en actieve vereniging wordt met name gerelateerd aan 
gezamenlijke activiteiten, zowel voor de hele vereniging als voor een deel/team. Zo ontstaat 
er zowel een goede sfeer binnen als tussen de teams. Er worden veel ideeën voor activiteiten 
genoemd, enkele voorbeelden zijn: jeugdkamp in de sporthal; vossenjacht; zwembadtoernooi 
(ook voor jeugd); blacklight toernooi; grastoernooi; barbecueën. Wat betreft activiteiten zou 
het ook goed zijn de jeugdleden zelf te vragen wat ze zouden willen doen, bijvoorbeeld via 
een enquête. “Een gezellig en actief verenigingsleven is immers een voorwaarde voor de 
jeugd om te blijven. Het gaat erom leden naast het volleyballen ook aan de vereniging te 
binden.” Daarnaast is het avondje smash, dit jaar voor het eerst twee keer georganiseerd, 
positief ontvangen. Eigenlijk zou elke thuisavond een feestje moeten zijn, gesproken wordt 
over een mini van de maand; het later sluiten van de bar; het uitdelen van bittergarnituur. 
Verder bereiken we een gezellige en actieve vereniging ook door zichtbaar te zijn aldus een 
aanwezige, bijvoorbeeld door een eigen plekje te creëren in de kantine en door leden een 
podium te geven (‘ik ben…’ rubriek). Maar, net als voor een groeiende vereniging is voor een 
gezellige en actieve vereniging ook kader nodig.  

c. Jeugd. Alle groepjes geven aan dat het hebben van voldoende en enthousiaste opgeleide 
trainers belangrijk is voor kwaliteit en kwantiteit van de jeugd. Een goede basistechniek is van 
belang om te kunnen bouwen. Aansluitend hierop moeten jeugdleden de mogelijkheid 
hebben om door te groeien. Daarnaast wordt aangegeven dat het belangrijk is om aandacht 
te besteden aan het sociale aspect: plezier staat voorop en we gaan met respect met elkaar 
om. De trainer/coach speelt hier in een belangrijke rol. Binnen het jeugdthema wordt ook 
aangegeven dat ouders ook een belangrijke rol hebben. Zo wordt het idee geopperd om per 
team één ouder verantwoordelijk te stellen voor het reilen en zijlen van het team (rijschema, 
wassen, tel schema, contact JC, contact trainers etc.). Hieromtrent zou het goed zijn om 
‘cursussen’ te organiseren voor ouders om ze de volleybalregels uit te leggen. Verder wordt 
het idee ingebracht een jeugdraad samen te stellen die de jeugd representeert en kan 
worden geraadpleegd bij vragen van het bestuur. Als laatst is, zoals eerder genoemd, het 
organiseren van activiteiten ook een middel om jeugd aan te trekken en te behouden.  
 



Al met al was het, wat het bestuur betreft, een zeer geslaagde avond. Er zijn veel ideeën opgehaald en 
verwachtingen uitgewisseld. Het bestuur waardeert de inzet en gaat serieus aan de slag met de opgehaalde 
informatie.    
  

7. Sluiting 
 

a. Tiede bedankt de aanwezigen voor een aanwezigheid en input en sluit de bijeenkomst om 
22.00.  

 

Bijlage: AVG en zaaldienst 
1. AVG – nieuwe Europese privacywetgeving 
Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming. Vanaf die datum geldt 
dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Daarvoor hadden de lidstaten nog hun eigen nationale 
wetten, gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995. 
Het doel is om de privacy van personen nog beter te beschermen. 
Smash’66 heeft stappenplan van NOC*NSF en de deelnemende bonden (o.a. NeVoBo) gebruikt om 
te  voldoen aan de AVG. Dit stappenplan neemt je mee in de acties die je dient te ondernemen op 
het vlak van bijvoorbeeld ICT, interne procedures en contracten.  
Wat is nieuw: 
Privacy-verklaring  (staat op de site) 
- In deze verklaring staat hoe Smash ’66 omgaat met de persoonsgegevens 
- Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 
- Hoe omgegaan wordt met gegevens/ foto’s van minderjarigen 
- Bewaartermijn 
- Beveiliging 
- Rechten omtrent gegevens leden 
- Klachten 
- Wijzigingen privacy beleid 
 
Toestemmingsverklaring (moeten bestaande leden invullen en ondertekenen) 
 
Verwerkingsregister (persoonsgegevens, doel, overeenkomst, bewaartermijn) 
- Lidmaatschapsovereenkomst (aanmelding-formulier) 
- Afmeldingsformulier 
- Trainersovereenkomst 
- Sponsorovereenkomst 
 
Geheimhoudingsverklaring (te ondertekenen door bestuursleden, commissieleden en trainers) 
 
Wat hebben we aangepast?: 
- Aanmeldingsformulier 
- Machtigingsformulier 
- Bevestigingsbrief inschrijving 
- Afmeldingsformulier 
 
De website: 
- is beveiligd met een zogenaamde ssl-certificaat. Dat is zichtbaar door het slotje en het woordje 
“Veilig” bovenin de adresregel. 
- kan alleen benaderd worden vanuit Nederland. Dat beperkt mogelijke spam of hackers-pogingen. 
 
AVG verklaring  



Hierbij verklaart Stichting AVG voor Verenigingen dat volleybalvereniging Smash'66 het AVG-
programma heeft doorlopen en dat volleybalvereniging Smash'66 zelf verklaart dat ze de 
inspanningen heeft verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). 
Met het doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft 
volleybalvereniging Smash'66 kennis over de materie, die door de AVG wordt geraakt, ontvangen en 
heeft men zelf verklaard naar eer en geweten aan de wet te voldoen.  
Aldus opgemaakt te Gorinchem, d.d. 19-5-2018, 
door Stichting AVG voor Verenigingen 
gevestigd aan de Stephensonweg 14 te Gorinchem 
 

2. Taken zaalwacht 
Voor elke speelavond worden door de scheidsrechtercoördinator scheidsrechters en tellers 
aangewezen. 
Zij vormen gezamenlijk de zaaldienst. 
N.B. Voor de CMV teams worden door de scheidsrechtercoördinator ook tellers aangewezen. De 
andere teams moeten zelf een teller leveren (eventueel een ouder). 
 
De taken zijn: 
- Openen berging Smash’66 voor ballen, antennes 
- Opbouwen velden; aansturen en eventueel meehelpen 
- Spandoek ophangen 
- Tegenstanders ontvangen 
- Fluiten wedstrijden 
- Opstellingsbriefjes aan scheidsrechters geven (D1) 
- Tellersbriefjes aan scheidsrechter of tellers geven  
- Scheidsrechterfluitjes eventueel beschikbaar stellen 
- Centraal digitaal wedstrijdformulier (DWF) invullen. (Hiervoor is tablet/laptop aanwezig met één 
algemeen NeVoBo-account) 
 


