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Bestuur  

 

www.autovanoortrebelle.nl  

Functie:  Naam:  Mail adres:  Telefoon:  

Algemeen  Bestuur bestuur@avorebelle.nl  

Voorzitter  Gerwin de Boer voorzitter@avorebelle.nl  06-50 86 21 30  

Penningmeester  Gerard Uenk  penningmeester@avorebelle.nl  06-27 89 40 27  

Secretaris  Lianne Overgoor  secretaris@avorebelle.nl  06-20 23 03 82 

Voorzitter TC   Nicole Pieper  tc@avorebelle.nl  

 Bianca Liesting-Pieper  0313-42 77 36 

Beachvolleybal  Marianne Voorbergen 

Inge van den Tillaard  

beach@avorebelle.nl   

Wedstrijdsecretariaat  Willy Willems  wedstrijdsecretariaat 

@avorebelle.nl 

0313-47 70 37  

06-28 97 54 58 

Activiteiten commissie  Daan van Gaalen activiteiten@avorebelle.nl  06-37 34 11 25 

Public Relations  Maarten van Raalte pr@avorebelle.nl 06-33 67 44 58 

Sponsor commissie Vacant   

Commissieleden  

TC CMV/minivolleybal Wilma van den Tooren  r.tooren1@chello.nl  0313-45 03 00  

 Corma Bodt cormabodt2905@gmail.com 06-42 91 93 08  

TC jeugd  Wessel van Lunzen  wessevanlunzen@msn.com  06-46 60 81 50 

TC dames  Yolanda Willems  willywillems65@kpnmail.nl  0313-47 70 37  

TC heren  Sven Akse  sven_akse@hotmail.com  06-51 80 63 82 

Ledenadministratie  Chantal Feukkink-Overgoor ledenadministratie 

@avorebelle.nl 

0313-42 27 62  

Scheidsrechterszaken Alex de Kok  minerva_25@hotmail.com  06-46 46 96 29  

Zaalwacht  Ed Wolff edwolff@upcmail.nl  0313-42 28 03  

Teller/LJ-aanwijzer  Anja Wijnveld  a_wijnveld@hotmail.com  06-55 75 22 98 

Redactie Volleyskoop  Alex de Kok  minerva_25@hotmail.com  06-46 46 96 29 

Materiaalcommissie  Imme van der Lee  imme_lee@hotmail.com  06-45 26 06 70 

Vertrouwenspersoon Janneke Klein-Nulent j.kleinnulent@gmail.com 026-49 51 676 

Website Edwin van Vliet webmaster@avorebelle.nl  

Contributie  

Categorie  Verenigingscontributie  NeVoBo-contributie  Tweede training  

Lidmaatschap  per jaar  per jaar  per jaar  

Senioren (18 jaar en ouder)  € 150,50  € 105,00  € 90,00  

Jeugd A,B,C (12 t/m 17 jr)  € 122,50  € 86,00  € 70,00  

CMV jeugd (jonger dan 12 jr)  € 84,50  € 45,00  € 60,00  

Recreanten (18 jaar en ouder)  € 138,50 n.v.t.  n.v.t.  

Betalingsschema  

De betaling volgens machtiging wordt in vier kwartalen 

geïnd:  

Alle bedragen worden verdeeld over 4 betalingen. 

 Vervaldatum 

contributie + competitie + 2e training 1e kwartaal  juli t/m september  eind september  

contributie + competitie + 2e training 2e kwartaal  oktober t/m december  eind november  

contributie + competitie + 2e training 3e kwartaal  januari t/m maart  eind februari  

contributie + competitie + 2e training 4e kwartaal  april t/m juni  eind april  
 

Bij inschrijving als lid van Auto van Oort/Rebelle is 5 euro inschrijfgeld verschuldigd. 
Opzeggen moet schriftelijk bij Chantal Feukkink-Overgoor, Beverodelaan 33, 6952 JB, Dieren 

(of per e-mail aan: ledenadministratie@avorebelle.nl) 
 

Opzeggingen uitsluitend schriftelijk per 1 december of 1 juni! 
Voor vragen kunt u terecht bij de Penningmeester (Gerard Uenk). 

 
------- Alle bedragen en data onder voorbehoud ------- 
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De Volleyskoop is er voor jullie allemaal, maar ook dóór jullie allemaal. Naast de vaste 

items van de verschillende bestuursleden, is het altijd leuk om een stukje te lezen 

geschreven door een van onze leden. 

Dus heb je een keer een fantastische wedstrijd gespeeld en wil je daar een verslag 

van schrijven, of heb je iets heel leuks meegemaakt met je team? Stuur het op, en 

dan zal ik het in de volgende Volleyskoop plaatsen!   

Veel plezier met het lezen van deze Volleyskoop!   
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Van de bestuurstafel 

 

Voor jullie ligt de tweede Volleyskoop van het seizoen 2014-2015. Een seizoen dat al 

weer flink op stoom is.  

Gefeliciteerd 

Laat ik beginnen met iedereen te feliciteren. Vorige maand hebben wij ons 200e lid 

mogen verwelkomen. Natalie Kevenaar, uit de wel bekende volleybalfamilie. 

Belangrijk is dat de vereniging groeit en dat is goed nieuws. Met meer leden kunnen 

we beter bouwen aan onze vereniging. We kunnen beter selecteren, hebben meer 

vrijwilligers en dragen de lasten met meer mensen. Op 13 december tijdens onze 

thuisspeeldag, willen we dit met jullie vieren.  

Thuis kampioen worden 

13 december wordt hoe dan ook een mooie volleybaldag. Een echte thuisspeeldag 

waarbij er vanaf 11.00 uur tot ’s avond 21.00 uur door Auto van Oort/Rebelle wordt 

gespeeld in Theothorne. Tijdens het CMV-blok (11.00–14.00) kunnen de eerste 

miniteams al kampioen worden. Thuis voor eigen publiek! Om 13.30 uur gaan wij 

hopelijk 2 of 3 teams huldigen voor deze prestatie.  

Die uitdaging gaan we aan! 

Daarnaast zijn wij opzoek naar publiek. Om 17.00 uur en 19.00 uur spelen Heren 1 en 

Dames 1 hun wedstrijden. Wij zijn uitgedaagd door de trainer van Heren 1: Hij had 

meer publiek bij zijn vorige club Landstede dan bij Rebelle. Dat gaat de 13e 

veranderen. Je leest verderop in deze Volleyskoop meer hierover. 

We hebben een nieuw bestuur 

Ook buiten het veld is de vereniging in beweging. Tijdens de Algemene 

Ledenvergadering op 6 november is een nieuw bestuur gekozen. We hebben nu weer 

een bijna voltallig bestuur (op de sponsorcommissie na). Wij stellen ze graag aan je 

voor: 
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Ons bestuur (v.l.n.r.): Gerwin de Boer (Voorzitter), Willy Willems 

(Wedstrijdsecretaris), Lianne Overgoor (Secretaris), Inge van den Tillaard 

(Beachvolleybal), Gerard Uenk (Penningmeester), Maarten van Raalte (PR) 

Laag: Nicole Pieper (Technische Commissie), Daan van Gaalen (Activiteiten 

Commissie), Marianne Voorbergen (Beachvolleybal). 

Nieuwe website 

Tijdens de ALV is onze nieuwe website getoond. In een vernieuwd jasje, met veel 

mogelijkheden, ook voor de leden zelf. Kijk maar zelf eens lekker rond op  

www.autovanoortrebelle.nl 

Heb je vragen en of aanvullingen, stel ze gerust. Grote vragen stuur je door naar 

Maarten van Raalte (PR@avorebelle.nl). Kleine stukjes kan je sturen naar  

webmaster@avorebelle.nl. 

Ik wens jullie veel volleybal plezier en zie jullie graag 13 december in Theothorne. 

Sportieve groet, 

Gerwin de Boer 

Voorzitter Volleybalvereniging Auto van Oort/Rebelle 
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Tellers/Scheids-/Lijnrechters indeling restant ‘14 

Datum Tijd Team V Scheidsrechter/Lijnrechter Teller(s) 

06-dec 11:30 Dames 3 1 Frank Teunissen Sharonne vd Spreng 

06-dec 11:30 Heren 4 2 André Knecht/Ronald Geerdes Emma Kraaijvanger 

06-dec 11:30 Meisjes B2 3 Heren 2 Laurien Jacobs 

06-dec 11:30 Meisjes A2 4 Danique Roza Erik Hoekstra & Lucas Wijnja 

06-dec 13:30 Jongens A1 1 Thomas Eskes Juliëtte Leune & Amber Gietelink 

06-dec 13:30 Meisjes A1 2 Ed Wolff/Henk Karmiggelt Jaimy Alberts & Floor v Ravenswoud 

06-dec 13:30 Meisjes C1 3 Dames 3 Jasper Willems & Milou v Omme 

06-dec 15:45 Heren 2 1 Regionaal Michel Zoeter & Beyaaz Moestaffa 

06-dec 15:45 Meisjes B1 2 Lucas Zantinge Sylvia v Genderen 

06-dec 15:45 Jongens C1 3 Sylvia Dassen/Bente Kluin Frank Bodt & Noor Baouche 

06-dec 17:45 Heren 3 1 Daan van Gaalen Max Lamberts & Quin Bouw 

06-dec 17:45 Dames 1 CC Thijs vd Berg & Menno Koeman Wilma vd Tooren & Iris v Voorbergen 

09-dec 19:15 Meisjes A2 1 Alex de Kok Dames 2 begint, MA1 neemt over 

10-dec 18:30 Jongens C1 2 Ed Wolff/Henk Karmiggelt Dames 3 begint, MB1 neemt over 

12-dec 20:45 Dames 2 1 Willy Willems Meisjes A1 

12-dec 20:45 Dames 3 2 Hanneke Romp Meisjes A2 

12-dec 20:45 Heren 3 3 Sven Akse Jongens A1 

13-dec 14:45 Meisjes B1 1 Edmee Barink Nilan Kuiper 

13-dec 14:45 Meisjes B2 2 Fabian Wasterval Caylee Welling 

13-dec 14:45 Jongens C1 3 Lianne Overgoor Lisa Sanders 

13-dec 14:45 Meisjes C1 4 Lisa Franken Daphne Welling 

13-dec 17:00 Jongens A1 1 Thomas Eskes Jemijn de Coo & Ruben van Sluijs 

13-dec 17:00 Heren 1 CC Lonneke van Dijk & Lisanne Willems Nicole Pieper & Maaike Tenhagen 

13-dec 17:00 Meisjes A1 3 Hein Teunissen Thijs vd Berg & Kjell Zantinga 

13-dec 19:00 Heren 2 1 Regionaal Demi Bodt 

13-dec 19:00 Dames 1 CC Michiel Liesting & Wessel v Luznen Wilma vd Tooren & Emma Kraaijvanger 

13-dec 19:00 Heren 4 3 Hugo Noomen Thomas vd Woude 

Let op: 9, 10 en 12 december zijn doordeweekse dagen! Op deze dagen zijn teams 

ingedeeld om te tellen. 

Niet met telefoons spelen tijdens het tellen! Tellen doe je met maximaal 2 personen! Als je 

samen telt met een B of C speler, leg dan ook uit hoe het formulier werkt, zodat zij het ook 

leren. 

Lijnrechters en tellers bij Dames 1 en Heren 1 worden 15 minuten van tevoren bij het veld 

verwacht. De vereniging kan een boete krijgen als je niet op tijd bent, en die kan op jou 

verhaald worden! Als je nog aan het spelen bent, nemen we je natuurlijk niks kwalijk, maar 

anders gewoon op tijd zijn! Lijnrechters krijgen vlak voor de wedstrijd instructie van 

de scheidsrechter. 
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Uitval trainingen i.v.m. Kerstvakantie 

De kerstvakantie komt er weer aan. Dit jaar vallen 1e kerstdag en oudejaarsdag beide 

op een woensdag, en dat zorgt voor veel trainingen die niet door zullen gaan. Hierbij 

een overzicht. 

Maandag 22 december: Geen training  

Dinsdag 23 december: Wel training  

Woensdag 24 december: Geen training  

Vrijdag 26 december: Geen training  

Maandag 29 december: Geen training 

Dinsdag 30 december: Geen training 

Woensdag 31 december: Geen training 

Vrijdag 2 januari: Geen training 

Daarna weer normale trainingen, behalve vrijdag 9 januari, dan is het 

Nieuwjaarstoernooi, met aansluitend knalfeest!   

 

  



 
 

Volleyskoop december 2014  Pagina 7 
 

Activiteiten kalender 2014/2015 
 

 

Nieuwjaarstoernooi 
met knalfeest 

 

  

Dartavond 

  

Spooktocht 

  

Eindfeest 

  

Beach Mixtoernooi 

  

Jeugdkamp 
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Vrijwilliger van het Jaar 

Op de jaarlijkse ALV is het inmiddels een gebruik om aan het eind een “Vrijwilliger 

van het Jaar” te benoemen. Vorig jaar is deze eer gegeven aan Robert van Gaalen.  

Dit jaar is het iemand geworden die zowel op de voorgrond als achter de schermen 

veel werk verricht voor de vereniging. Op thuisspeeldagen is hij, als het even kan, 

altijd in de zaal druk bezig met velden klaarmaken, fluiten, coachen of aanmoedigen. 

Daarnaast verricht hij thuis achter zijn computer wonderen met de 

wedstrijdschema’s, zaalhuur en contacten met de NeVoBo. 

We hebben het natuurlijk over onze wedstrijdsecretaris: Willy Willems! 

Willy werd zelf ook verrast met deze gebeurtenis. Hij kreeg van de net verkozen 

voorzitter Gerwin een bos bloemen uitgereikt, en ontving van alle aanwezigen op de 

ALV een daverend applaus. 

Willy, van harte gefeliciteerd! Een meer dan verdiende benoeming. We hopen nog 

vele jaren van je inzet en expertise te mogen genieten. 
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Volleybalfamilie Kevenaar 

Iedereen van onze vereniging kent hem wel. Zo niet de naam, dan wel zijn 

verschijning. Als wij tegen de mini`s zeggen ‘die meneer met de witte baard’, dan 

weten ze gelijk wie wij bedoelen: Jan Kevenaar. 

Dit is een kleine ode aan hem. We hebben nog even wat oude Volleyskopen en een 

jubileum uitgave er op nageslagen, maar hij is al 35 jaar lid. Net zolang als de 

vereniging bestaat. En hij is nog steeds actief als volleyballer, zijn leeftijd doet er niet 

toe. Dus hij speelt nog steeds in Heren 4 mee in de competitie.  

Jan heeft sinds een jaar ook een aantal van zijn kleinkinderen op volleybal. Natasha 

kwam als eerste, daarna volgde Milana en Romy. Romy was nog niet oud genoeg om 

gelijk met de andere te starten. Toen ze eindelijk 6 werd mocht ze er ook bij.  

Na een clinic die georganiseerd werd door Dames 1 en Heren 1 met hun trainer 

Harry, kwam ook kleindochter #4, Natalie, bij Auto van Oort/Rebelle. Bij de mini`s 

was er geen plaats om gelijk competitie te spelen, en aangezien zij 2 vriendinnen had 

meegenomen en er bij Meisjes C een tekort was, Werd zij samen met haar 

vriendinnen in MC gezet. Hier speelt Natalie nu dus ook competitie.  

Jan komt regelmatig een kijkje nemen bij de training van zijn kleindochters. Hoe trots 

kan iemand zijn... 

 

Wilma & Corma
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Mini’s van de Week 

Hiske Nicolaï was zaterdag 25 oktober mini van de week bij Dames 1. Vol spanning 
keek de 10 jarige Hiske uit naar deze dag. En op zaterdag 22 november was Lieke de 
graaf aan de beurt om mini van de week te zijn. Eerst de warming up met de dames, 
dan het inslaan, dan de nodige rituelen. 

 

Op de foto is te zien dat Hiske de toss bij de scheidsrechters, samen met de 
aanvoersters, goed in de gaten houdt. 

En dan is het zover. De Mini van de Week mag het 
veld inkomen en de eerste bal opslaan. Altijd 
spannend. Allebei de mini’s lukte dit in een keer! 

Na het opslaan en een rally spelen, is het voor de 
mini`s altijd vrij hoe lang ze blijven kijken op de 
bank. Lieke heeft de hele wedstrijd uitgezeten. De 
trainer/coach van Dames 1, Sven, was onder de 
indruk van Lieke. Ze had enorm veel belangstelling 
en vroeg alles wat ze wou weten.  

Ook bracht ze geluk, want Dames 1 won deze dag 
hun eerste wedstrijd met 4-0 in hun competitie! 
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Team CMV N2.1 

Mogen wij ons bij deze even voorstellen? 

Wij zijn het Auto van Oort/Rebelle team mini’s niveau 2.1. Sinds deze zomer zijn 
wij een team, dat samen al heel wat wedstrijden erop heeft zitten, in 
verschillende sporthalen in Apeldoorn en Dieren. 

We spelen op de zaterdag meestal 2 wedstrijden achter elkaar met een pauze 
ertussen. Helaas hebben we niet alles kunnen winnen maar we staan op dit 
moment wel tweede. Net voor op ons andere mini team niveau 2. 

Wat voor ons helemaal leuk is dat er in ieder geval altijd een van onze ouders bij 
is, waardoor onze ouders inmiddels ook met elkaar kennis hebben gemaakt. Dit 
brengt een erg leuke en gezellige sfeer rondom ons team met zich mee. 

We moeten nog 2 wedstrijden spelen, en dat zal zijn op zaterdag 13 december in 
Theothorne om 12.00 en 13.00. Daarna zal er een nieuwe indeling gemaakt 
worden waar we nu alweer volop naar uit kijken. Hopelijk komen jullie allemaal 
eens een keer kijken naar ons, want dat vinden wij natuurlijk erg leuk! 

Foto van links naar rechts: Lizz Walgemoet, Senna Pelgrim, Indy Elissen,            
Lynn Feukkink, Anne-Marie Winnubst, Nika Schilder (liggend)  

 

Coaches:               
Chantal 
Feukkink & 
Vincent 
Walgemoet 
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Komt allen aanmoedigen op 13 december!!! 

 

Onder de alias Harry van den Broek heeft onze trainer van Heren 1 aan De 

Gelderlander laten ontvallen, dat tijdens wedstrijden van Landstede er meer publiek 

aanwezig was dan bij wedstrijden van Auto van Oort/Rebelle. Wij nemen die 

uitdaging aan: 

Op de eerstvolgende thuiswedstrijden van Heren 1 en Dames 1 willen we meer 

publiek op de been brengen, dan bij een thuiswedstrijd van Landstede Volleybal! 

Daarom de volgende oproep:  

Kom op zaterdag 13 december om 17.00 Heren 1 en om 19.00 Dames 1 

aanmoedigen. Neem vrienden en familie mee, en laat je zien en horen!!!  

Met een volledig ochtend, middag en avondprogramma wordt 13 december hopelijk 
een fantastische volleybal dag voor Auto van Oort/Rebelle! 

PS: voor de liefhebber staat er een trommel in ons materiaalhok! 
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Winnaars beachvolleybal toernooi 21 sept 

Op 21 september stond het 2e beachvolleybaltoernooi van dit seizoen gepland. Het 
eerste toernooi was eerder door te weinig animo helaas niet door gegaan.  

Wat bleek op 15 september: er waren 3 aanmeldingen in 3 verschillende categorieën. 
Ik wil deze teams uitroepen tot winnaar en daarbij de prijs van de eeuwige roem! De 
winnende teams zijn: 

 Heren hoog: Niels en Wessel  

 Jeugd: Jemijn, Maaike, Shanna en Anouk 

 Senioren 3x3: Inge, Wilma en Marianne (foto) 
 

Allen van harte gefeliciteerd met deze overwinning! De eeuwige roem is op te halen 
bij Lianne Overgoor (D2) 
 

 

We hopen dat de beachvolleybal toernooien van komend beach-seizoen drukker 

bezocht zullen worden! Hier horen jullie te zijner tijd meer over. 
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Grote Clubactie 2014. 

Aan het begin van het seizoen is het altijd zover. Dan komt Hein Teunissen de 

sporthal in met de boekjes van de Grote Clubactie. Bij de mini`s geeft dat altijd blije 

gezichten, want zij vinden het altijd leuk om te doen.  

Bij de jeugd worden de reacties al iets minder, maar gelukkig hebben we daar wel 

een paar hele fanatieke verkopers tussen. Bij de senioren is een stukje berusting, 

daar koopt gewoon iedereen een lot. Dit gaf als resultaat dit jaar dat wij 440 loten 

hebben verkocht! 

Hier zijn de namen van de kinderen die de meeste loten hebben verkocht. Zij krijgen 

voor iedere 20 loten die ze verkocht hebben een bon van 5 euro. En van de grote 

clubactie krijgen ze een bon voor een pretpark. 

 Isa Liesting & Margot Vastenburg:   elk 20 loten. 

 Anouk van Huet & Senna Pelgrim:   elk 21 loten. 

 Nova Boesveld:     22 loten. 

 Lieke de Graaf:     25 loten. 

 Ruben van Sluys:     29 loten. 

 Javan Kassenaar:                 38 loten. 

Van de 440 loten, hebben deze kanjers er 

al ±200 verkocht. Maar ook alle andere 

verkopers natuurlijk bedankt. 

Hein en Wilma 
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Wat dan, scheids??! 

In elke Volleyskoop wil ik vragen van mensen behandelen 

over allerlei zaken die met spelregels te maken hebben.  

Heb je een vraag, stuur deze op! Wie weet zie je jouw 

vraag in de Volleyskoop verschijnen. En je krijgt natuurlijk 

altijd een antwoord! 

Alex de Kok 

 

Vraag:  

Als de tegenstander de bal buiten de antenne omspeelt richting onze spelersbank, 

mag ik deze bal dan afvangen als coach? 

Antwoord: 

Een bal die buiten de antenne om naar de vrije zone van de tegenstander gaat, mag 

nog worden teruggehaald. Het antwoord op deze vraag hangt dus af van of de 

tegenstander nog een poging doet deze bal terug te halen. 

Als de tegenstander namelijk nog een poging doet de bal terug te spelen, mag deze 

hierbij niet gehinderd worden. De coach hoeft niet aan de kant te gaan, maar mag 

geen enkele actie maken die de tegenstander hindert (in de ogen van de 

scheidsrechter). 

Als de tegenstander geen enkele poging doet om de bal terug te halen, dan mag de 

coach de bal gewoon afvangen. 
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  Aankondiging spelregelwijziging!   

 

Vanaf begin volgend seizoen (2015-2016) is de regel rondom netfouten weer 

gewijzigd. De wereldvolleybalbond (FIVB) heeft besloten dat de huidige regel teveel 

discussie en onduidelijkheid voor o.a. de spelers en het publiek teweeg brengt, dus 

gaan we weer terug naar hoe het vroeger was. 

Vanaf volgend seizoen zijn alle netaanrakingen tijdens spelacties weer fout!  

(uitgezonderd een staart in het haar). 

Hoewel dit dus pas ná de zomervakantie gaat gelden in wedstrijden, is het misschien 

verstandig om nu al hierop te gaan letten tijdens de trainingen. 

 

 

 

 

Dit mag dus volgend seizoen niet meer, 

ook de onderkant van het net aanraken is 

weer fout. 
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Weer eens iets anders… 

Het heeft even geduurd, maar op vrijdag 21 november heeft Heren 3 eindelijk het 

eerste teamuitje van het seizoen gehad. Helaas kon Robert vd Tooren als enige niet 

aanwezig zijn wegens werkverplichtingen, maar dat mocht de pret niet drukken. 

Op de groepsapp waren al verschillende geluiden geweest dat we misschien eens iets 

anders konden doen dan spareribs eten in het Schilderij. Zo gezegd, zo gedaan. De 

keuze viel op wokken in Zutphen bij De Hoven. En we hadden zelfs vrijwilligers om te 

rijden, dus we hoefden niet eens te fietsen of met de trein! 

Tijdens het eten bleek dat we een echte 

wok-maestro in ons team hebben zitten, 

namelijk Edwin. Hij kon het niet laten om te 

demonsteren dat hij vaker wokt, en wel 

gewend is om met stokjes te eten. 

Opvallend is dat hij de stokjes in zijn 

réchterhand heeft, terwijl hij in het 

volleybalveld toch echt een linkspoot is. 

Verder had Alex nog even demonstratief 

wat mayo over zijn kipfilet gegooid, als 

reactie op de opmerkingen dat hij rustig 

aan moest doen en moet gaan afvallen. 

En Heren 3 is natuurlijk een gezelligheids-

team, dus het altijd gezellige natafelen 

mocht niet ontbreken. Hier werden er 

verschillende, best wel zinloze, maar vooral ranzige onderwerpen aan bod gebracht, 

die onze trainer Aldert allemaal (haar)fijn wist uit te leggen.  

Het was uiteindelijk een hele gezellige avond, waarna de heren allen huiswaarts 

keerden om rust te pakken voor hun wedstrijd de dag erna.  

Heren 3 
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Join Volleybal! 

 

Volgend jaar komen het EK Dames Zaalvolleybal en het WK Beachvolleybal naar 

Nederland! 

Het WK Beach zal vanaf 26 juni t/m 5 juli gespeeld worden in Apeldoorn, Amsterdam, 

Den Haag en Rotterdam. Hier zullen onze huidige wereldkampioenen, Alexander 

Brouwer en Robert Meeuwsen, op eigen bodem hun titel gaan verdedigen. En 

vergeet het nieuwe duo Nummerdor/Varenhorst niet! En bij de dames gaan onder 

andere Madelein Meppelink en Marleen van Iersel op medaillejacht. 

En aan het einde van de zomer, van 26 september t/m 4 oktober, is het de beurt aan 

onze Oranje Dames om zich in de zaal te laten zien. Het Nederlandse team is voor de 

poulefase ingeloot in Apeldoorn, en zal het daar opnemen tegen toplanden als Italië 

en Polen! De andere speelsteden zijn Eindhoven, Rotterdam en Antwerpen. 

De Activiteiten Commissie heeft me al stiekem verteld dat ze van plan zijn om iets te 

gaan organiseren, om met veel mensen van onze vereniging naar deze evenementen 

te gaan. Maar daar zullen jullie volgend jaar vast meer over horen! 

Tot die tijd, schijf de data maar alvast op de nieuwe kalender voor 2015! 

Alex de Kok 
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Notulen Algemene Leden Vergadering 2014 

Aanwezige Leden: 

Chantal Overgoor, Annet vd Berg, Corma Bodt, Rob van den Tooren, Wilma van den 

Tooren, Marleen van den Tooren, Daan van Gaalen, Yolanda Willems, Hanneke 

Romp, Alex de Kok, Niels Akse, Judith Romp, Jan Kevenaar, Henk Karmiggelt, Erik de 

Jonge, Menno Koeman, Mia Smeltink, Jan van der Mast, André Knecht, Bert Akse, 

Edwin van Vliet, Marianne van Voorbergen, Inge vd Tillaard, Esther van Breda, Gerard 

Uenk, Maarten van Raalte, Edward van Ginkel 

Bestuur: 

Aldert Boonen, Bianca Pieper, Robert van den Tooren, Willy Willems, Lianne 

Overgoor en Saskia Peters. 

1. Opening 

Aldert Boonen opent de vergadering. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

Afmeldingen: Hein Teunissen, Nicole Pieper, Frank Teunissen, Janneke Klein Nulent, 

Michel Zoeter, Frank Bodt, Vincent Walgemoet. 

3. Notulen ALV 2013 

Notulen 2013 worden pagina voor pagina doorgenomen. Er zijn geen opmerkingen. 

De Notulen worden vastgesteld. In de ALV2013 zijn verschillende vragen gesteld 

waarover het bestuur een besluit heeft genomen. Aldert Boonen licht de besluiten 

toe: 

 Vraag om Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor onze trainers. Het bestuur 

heeft besloten om de VOG alleen aan externe trainers te vragen. Aanvullend 

vraagt André Knecht of het niet mogelijk is om bijvoorbeeld interne trainers 

een eigen verklaring te vragen. Het bestuur neemt dit nog mee.  
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 Janneke Klein-Nulent staat als ‘vertrouwenspersoon’ goed in de volleyskoop en 

ook op website. 

 Tijdens wedstrijden is het publiek redelijk rustig. Is het mogelijk publiek hierbij 

te helpen. Deze actie heeft de activiteitencommissie nog niet opgepakt, maar 

komend jaar zullen we dit nogmaals proberen. 

 Kan er een 2e tellersbord worden geplaatst bij Heren en Dames 1. Het bord 

staat nu niet op het publiek gericht. 2e tellersbord bij Heren 1 en Dames 1 is 

afgelopen seizoen op vrijwillige basis geweest. Dit jaar spelen Heren 1 en 

Dames 1 op het centercourt en is het dus geen probleem meer. 

 Kunnen er infoboekjes komen voor het publiek. Volgend jaar wordt dit door de 

PR-commissie opgenomen. 

 Komen er themadagen voor trainers Auto van Oort-Rebelle? Volgend jaar 2014 

wordt dit door de TC gegeven. 

 

5. Verslagen commissies 

Beleidsplan: 

Waar komen we vandaan er waar staan we nu? Als we 6 jaar terug kijken dan 

constateren wij dat Heren 1 en Dames 1 toen nog 1e klasse speelden. Nu spelen 

zowel Heren 1 als Dames 1 in de 2e divisie. Daarnaast hebben we anderhalf keer 

zoveel vrijwilligers en de trainers zijn nu beter opgeleid. Ook hebben we het 

beachvolleybal opgepakt en is het aantal leden circa 200.  

Technische commissie: 

Dit jaar hebben we als vereniging goed gedraaid. Alle 3 de damesteams zijn 

gepromoveerd en dames 2 zelfs rechtstreeks door het kampioenschap. Heren 1 werd 

nummer 5 en gaan nu ook in de 2e divisie met de top mee en daarnaast doet ook 

Ruben Penninga weer mee. Heren 2 heeft zich in de promotieklasse gehandhaafd. Bij 

de jeugd was Meisjes C kampioen en bij de Mini’s niveau 3 en 4.  
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Vooruitblik: Het scholenproject is weer begonnen voor de 2e ronde. De gemeente 

helpt hier dit jaar ook bij door de scholen een aantal data voor te leggen, helaas is de 

communicatie met de scholen vanuit de gemeente iets minder. Maar de scholen die 

er waren, die waren super enthousiast. Daan van Gaalen en Annet van der Berg 

bedankt hiervoor. Volgend seizoen hopen we dat het beter gaan draaien. Binnen de 

TC vinden we het belangrijk dat we voor iedereen een leuke training bieden, een zaal 

regelen en daarnaast is meer jongens op de vereniging een aandachtspunt. De TC wil 

in goede trainers investeren en dat blijven ontwikkelen. De themadagen voor de 

trainers worden komend jaar dan ook graag opgepakt.  

Sponsoring: 

Dit jaar 2 nieuwe contracten met Michel Zoeter en De Uitvinderij/Spelerij voor de 

mini’s. We hebben dit jaar ook een gesprek met de Rabobank in Arnhem gehad, het 

was een leuk gesprek maar daar bleef het helaas bij. Voor het behoud van de 

sponsoren willen we de sponsors graag betrekken bij de vereniging, we hebben 

daarom vorig jaar (2013) het vrijwilligers feest bij André van Oort gehouden en dit 

jaar bij Rens van Veen (2014).  

Dames 1 ging dit jaar promoveren. Zoals afgesproken zit daar een financiële 

consequentie aan vast van € 1000,- die het eerste jaar door het team wordt 

gedragen. Hiervoor moet het team zelf sponsoren zoeken, het is Dames 1 gelukt om 

dit bij elkaar te krijgen. Dit lopende seizoen loopt het contract met Veldman Sport af. 

We zijn in gesprek om te kijken of we dit contract zullen verlengen.   

De sponsorcommissie is opzoek naar aanvulling van vrijwilligers. 

Activiteitencommissie: 

Afgelopen jaar hebben we als extra activiteit een kamp bij de beachvelden gehad 

voor de jeugd. Dit is erg goed bevallen, er was voldoende animo en een groep met 

enthousiaste mensen om het kamp te organiseren. Aankomend jaar willen we deze 

activiteit graag nog een keer organiseren. Voor dit jaar hebben we in ieder geval een 

Ladies Night op 28 november er extra bij. Voor de rest is de activiteitenkalender ook 

weer gemaakt, en zal ook op de website verschijnen.  
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Beachvolleybal: 

Dit jaar hadden we 77 leden, in 2013 waren dit er 36. De aantallen van de senioren 

bleven gelijk, we hadden dit jaar voor het eerst trainingen voor de mini’s. Dit was een 

groot succes, bedankt Corma en Wilma voor de goede aanpak hiervan. Het aantal 

jeugdleden was dit jaar 3 keer zoveel.  

Helaas zijn afgelopen jaar de toernooien niet doorgegaan, maar dit zullen wij zeker 

volgend jaar weer opnieuw gaan inplannen. Wat betreft de locatie deze zal op deze 

plek blijven, wel zijn we met de Gemeente bezig om er met meerdere verenigingen 

een sportpark van te maken.  

Vooruitblik: Samen met de gemeente, de Hockey, Handbal, Hardloop en Korfbal 

verenigingen zijn wij in overleg over de permanente invulling van het oude Gazelle 

Nieuwland complex waarop onze beachvolleybal velden liggen. Aldert heeft deze 

gesprekken altijd gevoerd en zal dit blijven doen. Het meest ambitieuze plan gaat er 

vanuit dat er volgend zomer(2015) een nieuwe inrichting. Aldert heeft onze wensen 

aangegeven en de randvoorwaarde dat er in de zomer de tijd is voor beachvolleybal. 

Herinrichten in de zomer is voor onze vereniging dus geen optie. 

Public Relations: 

Ondanks dat de bestuursfunctie PR niet was ingevuld is er wel veel gedaan. Er zijn 

een aantal mensen binnen de vereniging die de PR oppakken. Alex doet de 

Volleyskoop, Edward van Ginkel onderhoudt onze Facebook pagina, Sven Twittert er 

op los, en ook worden er posters gemaakt voor bijvoorbeeld het beachvolleybal of 

belangrijke thuiswedstrijden. Daarnaast is de Gelderlander ook erg actief binnen de 

vereniging en zullen we komend jaar ook meer met de Regiobode gaan oppakken. 

Vanavond wordt de nieuwe website gepresenteerd. Deze is gebouwd door Tony 

Nijenhuis en stukjes worden geplaatst door Edwin van Vliet. 
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6. Financiën 2013-2014 

Bianca Pieper neemt de financiële resultaten van het seizoen 2013-2014 in de 

vergadering door. Geconcludeerd wordt dat er een licht negatief resultaat is 

gedraaid. Dit heeft verschillende verklaringen. De belangrijkste is dat er een grote 

afschrijving wordt gedaan op het zand van beachvolleybal. Exclusief het 

beachvolleybal is er een positief resultaat. 

Vragen naar aanleiding van de toelichting van de penningmeester: 

Alex: Beachvolleybal kost geld, waarom nog steeds negatief, moeten er geen acties 

op ondernemen? 

Antwoord: We hebben in het eerste jaar veel kosten gemaakt wat we nu in 3 jaar 

aflossen. Dit jaar hebben we positief gedraaid, alleen zal dit pas op de begroting van 

volgend jaar te zien zijn.  

 

7. Verslag Kascommissie 

Dit jaar hebben we erop gelet of alle bonnen terug te vinden waren, of er lossen 

kassen waren, of er bijzondere kosten en uitgaven waren en ook hebben we dit jaar 

de boetes van de NeVoBo bekeken. We hebben niks gevonden, de kas zag er weer 

heel goed uit. De kascommissie verzoekt de vergadering decharge te verlenen voor 

het gevoerde financiële beleid voor de periode 1 juli 2013 tot en met 31 juni 2014. 

8. Verkiezing Kascommissie 

Als nieuwe kascommissie wordt gekozen: Wilma van den Tooren en Frank Teunissen, 

met als reserve Jan van de Mast. 

9. Verkiezing bestuur 

Tijdens de ALV wordt het nieuwe bestuur gekozen. Dit jaar zijn er veel wijzigingen. De 

belangrijkste daarvan is het verruilen van de posten van Voorzitter, Secretaris en 

Penningmeester. Omdat dit volgens de statuten niet kan, is aan de huidige 
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penningmeester (Bianca Liesting) gevraagd nog een jaar haar functie in te vullen. Zij 

heeft hiermee ingestemd, met de voorwaarde dat Gerard Uenk de dagelijkse 

werkzaamheden zal uitvoeren. De leden stemmen hiermee in.  

Functie   Oude bestuur  Nieuwe bestuur 

Voorzitter   Aldert Boonen  Gerwin de Boer 

Secretaris   Saskia Peters  Lianne Overgoor 

Penningmeester  Bianca Liesting  Bianca Liesting  

Gerard Uenk 

Technische commissie Nicole Pieper  Nicole Pieper 

    Bianca Liesting  Bianca Liesting 

Wedstrijdsecretaris Willy Willems  Willy Willems 

Activiteiten commissie Robert v/d Tooren Daan van Gaalen 

Public relations  Vacant   Maarten van Raalte 

Beachvolleybal  Lianne Overgoor  Marianne Voorbergen 

        Inge van den Tillaard 

Sponsorcommissie Gerwin de Boer  Vacant 

Het oude bestuur wordt onder luid applaus bedankt voor hun inzet en het nieuwe 

bestuur wordt verwelkomd. 

Functie van de ledenadministratie ligt voorlopig open. Chantal wordt bedankt voor 

haar inzet de afgelopen jaren. Zij zal voorlopig nog wel de ledenadministratie 

bijhouden totdat er een nieuwe vrijwilliger voor is.  

Aldert Boonen zal wel de gesprekken met de gemeente blijven houden over de 

voortgang van de nieuwe beachvelden. Bij het nemen van besluiten zal hij 

goedkeuring vragen aan het bestuur.  
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10. Vaststellen Begroting 

Inkomsten: 

o De contributie en competitiegelden zijn iets hoger omdat we meer leden 

hebben. 

o Dames 1 zal voor dit jaar 1000 euro moeten ophalen, omdat ze zijn 

gepromoveerd.  

o De sponsorgelden zijn iets lager begroot omdat we dit jaar eenmalige donaties 

hebben gehad.  

Uitgaven: 

o De kosten van de Nevobo worden hoger,  dames 1 gaat hoger spelen en 

moeten hierdoor meer betalen. 

o De zaalhuur is ook hoger, omdat er meer teams zijn waardoor er een extra 

speelronde is gekomen. Het voordeel hiervan is wel dat we een centercourt 

kunnen realiseren voor Heren 1 en Dames 1. 

o Hogere kosten voor de 2e  training, omdat er meer jeugdteams zijn. 

De kosten van de 2e training zullen op dit moment nog steeds hoger zijn dan de 

inkomsten. Als bestuur en TC blijven we hier kritisch op, maar vinden we het ook 

belangrijk om te investeren in de ontwikkeling van de jeugd.  

Dit jaar zal er een verhoging doorgevoerd worden door de NeVoBo. Deze willen wij 1 

op 1 doorbelasten aan alle leden. De NeVoBo vraagt deze verhoging voor onder 

andere de investering in het EK volleybal en WK beachvolleybal in 2015. Wij kunnen 

vervolgens profiteren van aanbiedingen van de NeVoBo. Het gaat om een verhoging 

van 2,50 euro per jaar per lid. De verhoging van de NeVoBo geldt voor 2 jaar.  

Voor de vereniging wordt hij permanent doorgevoerd. Daarentegen wordt de 

contributie dit jaar niet gecorrigeerd voor de inflatie. Om de scheefgroei in de tweede 

training te compenseren zal er een verhoging plaatsvinden voor de 2e training van 

€5,- voor de jeugd en de senioren.  
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De begroting, inclusief de verhoging van de contributie en het tarief voor de tweede 

training, wordt goedgekeurd door de leden.  

11. Rondvraag:  

Annet vd Berg: Waarom staan wij op de verenigingsdag niet ook op Calluna?  

We bekijken per jaar hoe we hier aan deel zullen nemen, eventueel in combinatie 

met het openingstoernooi.  

Alex de Kok: Wat is de status van de scheidsrechtersshirts? 

Komend seizoen sluiten wij een nieuw contract met de materiaalsponsor. Hierin 

worden de scheidsrechtersshirts meegenomen.  

Menno Koeman: Wij willen toch meer jongens in de jeugd? Bij de NeVoBo is dit ook 

een speerpunt, dus misschien kunnen we daar van profiteren.  

Op dit moment hebben wij 12 competitiespelers in de jongens C, hier willen we 

misschien 2 teams van maken. Daarnaast zijn we ook bezig om een ‘vriendjesdag’ te 

organiseren zodat de jongens 1 of 2 vriendjes mee mogen nemen. En we gaan 

brainstormen over Smashbal, en kijken naar de mogelijkheden. De mogelijkheden 

van de NeVoBo nemen we hierin mee. 

Jan Kevenaar: In Zwolle was er meer publiek dan in Dieren gaf Harry in zijn 

persbericht aan. Kunnen we iets leuks doen op 13 december bij het publiek van heren 

1 en dames 1?  

Dit nemen we over. In de zaal wordt reeds aangekondigd iedereen te uit te nodigen.  

Bert Akse: Zou het kamp voor de jeugd eerder georganiseerd kunnen worden 

vanwege school? 

De activiteitencommissie is hier al mee bezig en hebben zelf ideeën voor 

mogelijkheden in mei en juni. 
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Bert Akse: In hoeverre is de gemeente verantwoordelijk voor de spullen? Ik maak de 

spullen erg graag, maar waar is hierin de scheiding?  

De gemeente verzorgt het materiaal in de zaal. Wanneer er gevraagd wordt om 

dingen te repareren, geef dit dan ook aan bij het bestuur. Wij zullen dit vervolgens 

oppakken met het sportbedrijf.  

Marianne Voorbergen: Hoe werkt het met het ophalen van de wedstrijdballen? 

Wanneer deze voor de vrijdagtraining al zijn opgehaald, komen we op de vrijdag zelf 

(wedstrijd)ballen tekort.  

We pakken dit op met Imme en Niels, zij zijn verantwoordelijk voor het materiaal. Het 

systeem werkt. Misschien moeten er extra ballen bijkomen.  

Alex de Kok: Alle teams zijn zoals afgesproken verantwoordelijk voor het opbouwen 

van de velden op wedstrijddagen, hier is vaak te weinig tijd voor en daarnaast weten 

veel teams niet hoe het goed opgebouwd moeten worden.  

Alex plaatst in een volgende Volleyskoop een stappenplan met foto’s over hoe het 

net moet worden opgebouwd. Dit komt ook op de website, met extra filmpjes. 

Chantal Feukkink: Dit seizoen gaan we op een nieuwe manier de contributie innen. Ik 

krijg hierdoor heel veel vragen, omdat niet iedereen weet waar het geld uit 

opgebouwd is.  

Wij zullen dit in ieder geval op de site plaatsen. Mochten de vragen blijven komen, 

dan kunnen we een algemene mail versturen naar alle leden.  

Henk Karmiggelt: Heren 4 was bij BSV en daar moesten wij het wedstrijdformulier 

digitaal invullen, gaan wij dit ook doen?  

We hebben geen Wi-Fi in de zaal, dus dit is bij ons tot nu toe nog niet mogelijk. En 

daarnaast zullen we een beschrijving op de website plaatsen over de werkwijze 

hiervan. 
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12. Website:  

Kort wordt de nieuwe website getoond. Langzamerhand gaat die zich vullen. Tony 

Nijenhuis heeft het technische gedeelte van de site gemaakt. Wanneer je stukjes op 

de website wil plaatsen kan je dit sturen naar: 

webmaster@avorebelle.nl  

13. Afsluiting: 

Bedankt allemaal voor jullie aanwezigheid. Gerwin de Boer sluit de vergadering. 

 

 

 

 

 


