
  
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   
            

Agenda 
Algemene Ledenvergadering donderdag 26 september 2019 
  

Locatie    Postduivenvereniging De Doorzetters 
Start     20.00 uur 
Afwezig met kennisgeving  Edward Timmer, Liza van Erk 
Aanwezig Simone Bokhorst, Mijndert Korporaal, Eline Rodenburg, Hans van 

Loon, Mariëlle Herwig, Alex Gatsos, Christina Karamitsov, Jeanette 
Notten, Marijke van der Pluijm, Talitha van Oijen, Suzanne Verbeet, 
Bianca v/d Hoogt, Hans de Bruin, Tonny Ossel-Wolst, Lykele 
Bokhorst, Harry Kemp, Dick van Bochove, Tiede van Bockel, Henk 
Ossel, Tabitha Zanen, Froukje Beärda, Rosan van den Oever  

 
 

1. Opening 
a. Tiede opent de vergadering en heet een ieder welkom.  

 
2. Vaststelling van de agenda 

a. Er zijn geen aanvullingen op de agenda. De agenda wordt vastgesteld.  
 

3. Bestuursverkiezing 
a. Tabitha treedt af binnen de jeugdcommissie en het bestuur. Froukje Beärda wordt 

voorgesteld als de opvolger van Tabitha. Er wordt geen bezwaar ingediend. Tiede 
bedankt Tabitha voor alle inzet van afgelopen jaren.  
 

4. Vacatures 
a. Sponsor commissie  
b. Trainer Heren1 
c. Activiteitencommissie 

Talitha en Bianca geven aan een rol te willen spelen binnen de activiteitencommissie. Er 
wordt afgesproken dat zij zich voornamelijk bezig zullen gaan houden met de activiteiten 
voor de jeugd. Christina geeft aan dat er altijd een beroep op haar kan worden gedaan als 
ondersteuning tijdens activiteiten. 

d. Presentatiegids commissie 
Het plan bestaat om tijdens het Avondje Smash een presentatie gids te maken waarin alle 
teams, het bestuur, commissies en sponsors worden gepresenteerd. Simone en Eline geven 
aan deel te nemen aan deze commissie.  

 



 
5. Jaarverslag 

a. Het jaarverslag wordt gepresenteerd door middel van een PowerPoint presentatie. 
Deze presentatie is hier terug te vinden.  
 

6. Vaststelling financieel jaarverslag 2018-2019 
Dick geeft uitleg over het financieel jaarverslag. Al met al is er een goed financieel jaar 
gedraaid. Opvallend is dat de clubkasrun, de grote clubactie, de wijnactie en de 
paaseitjesactie in 2018-2019 allemaal meer hebben opgeleverd dan in 2017-2018.  

a. Verslag kascontrolecommissie 
Verklaring van de kascontrolecommissie; op 19 september heeft de kascontrole 
plaatsgevonden door Alex en Talitha. Zij hebben geen onvolkomenheden gevonden in het 
financieel jaarverslag en zijn akkoord gegaan met het financieel jaarverslag. 

b. Benoeming kascontrolecommissie 
Alex verlaat de kascontrole. Volgend jaar zal de kascontrole uitgevoerd worden door Talitha 
van Oijen en Hans de Bruijn. Tonny wordt als reserve genoteerd.  

 
7. Vaststelling begroting 2019-2020 

a. Dick presenteert de begroting van 2019-2020. De zaalhuur stijgt door dat er meer 
gebruik wordt gemaakt van de zaal doordat er meerdere teams 2 keer zijn gaan 
trainen. Daarnaast zijn de kosten van de zaalhuur toegenomen. De kosten van de 
trainers zijn toegenomen omdat er wordt geïnvesteerd in trainers.  

 
Er wordt gevraagd waarom we minder gaan verdienen op de bardienst. Dick legt uit 
dat dit mede komt doordat CKC Kinderdijk een eigen zaal heeft en dus geen gebruik 
meer maakt van de bar.  
 

8. Vaststelling contributie 2019-2020 
a. De laatste contributieverhoging was in 2016. Naar aanleiding van de vaststelling van 

de begroting 2019-2020 wil het bestuur een contributie verhoging voorstellen. Tiede 
stelt een contributieverhoging voor van 1 euro per maand per lid. Omdat er 10 keer 
per jaar wordt geïncasseerd zal dit op jaarbasis uitkomen op 10 euro. Alle 
aanwezigen gaan akkoord. Deze wijziging geldt voor het seizoen 2019-2020.   

 
9. Vastellen preventie- en integriteitsbeleid 

a. Profiel vertrouwenspersoon 
Het is belangrijk om gedragsregels op te stellen voor leden en trainers. Zo heeft het bestuur 
een beleid voor het creëren van een sociaal veilige sportomgeving opgesteld. Suzanne 
Spreeuwenberg is gevraagd om vertrouwenspersoon te zijn van de vereniging. De 
contactgegevens van Suzanne worden op de website gezet en in de nieuwsbrief vermeld.  

b. Gedragsregels leden 
c. Gedragsregels trainers 

De gedragsregels worden op de website gezet. Het document is terug te vinden onder het 
menu- item OVER SMASH’66/Verenigingsinformatie en heet ‘Beleid voor creëren van een 

sociaal veilige sportomgeving’. Klik hier om de gedragsregels te bekijken. 
 

10. Overige mededelingen 
a. Activiteitenkalender 

De activiteitenkalender wordt gepresenteerd waarop een overzicht staat met alle activiteiten 
die dit jaar georganiseerd gaan worden. Er wordt gevraagd waarom het CMV toernooi niet 
op het programma staat. Dit is echter een activiteit vanuit de  Nevobo. Smash is gevraagd 
gastheer ter zijn.  

https://www.smash66.nl/wp-content/uploads/2019/10/Jaarverslag%20Smash’66%202018-2019.pptx
https://www.smash66.nl/wp-content/uploads/2019/09/Beleid%20voor%20creëren%20van%20een%20sociaal%20veilige%20sportomgeving.pdf


b. Zaaldienst en bardienst (bardienst thuiswedstrijden) 
Er wordt gezorgd dat er op iedere vrijdagavond een ervaren volleyballer aanwezig is om de 
teams te ontvangen, de netten op te zetten en te ondersteunen bij het invullen van het 
digitaal wedstrijdformulier. Henk, Harry en Mijndert zullen dit gaan afwisselen.  

 
De vraag is gesteld om bardienst te gaan draaien op vrijdagavonden. Tiede vraagt of er 
ouders zijn die het zien zitten om een avond bardienst te draaien. Er wordt verteld dat dit bij 
heel veel verenigingen verplicht is, maar dat Smash dit liever niet wilt verplichten. Tiede 
vraagt aan de ouders hoe zij denken hoe we deze kwestie kunnen aanpakken. Alex geeft aan 
bardienst te willen draaien. Simone draagt aan dat de trainers dit wellicht met de ouders 
kunnen bespreken.  

c. Sponsorkliks  
Sponsorkliks wordt onder de aandacht gebracht. Via een link op onze website kun je naar 
verschillende webwinkels. Als via die link iets besteld wordt krijgen wij een bepaald 
percentage van het bestelde bedrag. Een kleine moeite, het kost je niets en het kan de 
vereniging veel opleveren. Via Sponsorkliks is dit jaar al 50 euro verdiend.  

d. VOG trainers 
Binnenkort kan er een gratis VOG worden aangevraagd voor trainers. 

e. PR 
Het afgelopen seizoen heeft er met regelmaat een stukje in de krant gestaan met een 
wedstrijdverslag. Liesbeth Tuijtel schrijft of bundelt de stukjes samen.  
Omdat social media steeds belangrijker wordt, wordt er een oproep gedaan wie het leuk zou 
vinden om de verantwoordelijkheid van de social media van de vereniging te gaan nemen. 
Eline en Simone melden zich aan en zullen de Instagram en Facebook van de vereniging gaan 
bijhouden.  
Wanneer je iets wilt plaatsen in de krant of op social media, kan er een mailtje worden 
gestuurd naar PR@smash66.nl 

f. Bestel je eigen Smash’66 sportkleding! 
Het is mogelijk om zelf een wedstrijd tenue of trainingspak aan te schaffen. Ga naar de site 
van onze clubleverancier ‘www.clubstores.nl’ en klik via het menu op ‘vereniging shop’. 
Vervolgens kan Smash’66 worden aangeklikt. Op deze pagina staan de tenues en 
trainingspakken die binnen onze verenging worden gebruikt. Ook wedstrijdbroekjes kunnen 
hier apart worden aangeschaft. Binnenkort wordt de pagina ook uitgebreid met kindermaten.  
Momenteel is de kledingcommissie bezig met een vereniging breed inspeelshirt/trainingsshirt. 
Deze zal binnenkort ook op deze pagina verschijnen. Het wordt hierbij mogelijk om een naam 
op de rugzijde te plaatsen. Wil je liever je hele team in het nieuw steken door middel van een 
sponsor of heb je andere vragen wat betreft kleding? Neem dan contact op met de 
kledingcommissie.  

 
11. Rondvraag  

 
a. Lykele vraagt of het mogelijk is om een verenigingsavond te organiseren bij 

Clubstores. Op deze manier kunnen alle leden advies op maat krijgen en tenues en 
materialen kopen. Het is leuk om dit aan het begin van het seizoen te doen zodat 
iedereen nieuwe trainingskleren kan kopen. De kledingcommissie gaat hiermee aan 
de slag.  

b. Simone vraagt of het mogelijk is dat A2 op een ander tijdstip gaat trainen. Wegens 
omstandigheden met Les Fleurettes traint A2 van 19:30 uur tot 21:00 uur. Dit tijdstip 
wordt eigenlijk te laat voor een aantal meiden die nog naar Nieuw Lekkerland en 
Oud Alblas moeten fietsen. Froukje vertelt dat het niet mogelijk is om A1 laat te laten 
trainen aangezien Steven niet kan en een aantal meiden dan niet mee kunnen 



trainen met dames 1. Er wordt verteld dat er wordt gezocht naar een oplossing voor 
de zaalhuur.   
Lykele vraagt of het mogelijk is dat A1 een uur gaat trainen omdat A1 al meerdere 
keren traint. Tabitha geeft aan dat dit al is overlegd met Steven en dat hij geen uur 
trainen wil geven.  
Tiede  vertelt dat dit op het moment de top prioriteit binnen het bestuur heeft en 
dat er zo snel mogelijk naar een oplossing wordt gezocht.  
Er worden een aantal mogelijkheden besproken, waarmee de jeugdcommissie en het 
bestuur aan de slag gaan.   

 
c. Alex geeft aan het leuk te vinden als het recreantenteam ook een tenue gaat dragen 

tijdens de wedstrijden. De Kledingcommissie gaat hiermee aan de slag.  
 

d. Tabitha geeft aan dat ze bij CKC Kinderdijk gebruik maken van een soort marktplaats 
op de website. Wanneer een jeugdlid uit een broekje is gegroeid kan het op dit 
forum worden aangeboden  zodat het niet weggegooid hoeft te worden. Tiede geeft 
aan het een leuk idee te vinden en vraagt of de kledingcommissie dit op wil pakken.  

 
e. Simone vraagt of er nog een keer een zwembadtoernooi of fout toernooi wordt 

georganiseerd. De activiteitencommissie neemt dit mee.  
 

12. Sluiting 
a. Tiede bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 21:30 uur.  

 
 


