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Het seizoen 2018-2019 is weer van start. 

Sportief gaat het zeer goed. Heren 

1 staat 2e, Dames 1 heeft het wat 

moeilijker, maar krabbelt wat op. In de kleinste 

jeugd zijn er al bijna twee teams kampioen. De 

technische commissie heeft het weer prima 

voor elkaar. Dames 3 en 4 maken qua aantallen 

een grote vlucht. Goed om te zien. Het vergt 

nog wel wat aandacht om voor iedereen 

voldoende ruimte te creëren. We zijn ermee 

bezig. Dat hoort allemaal bij de opstart van het 

seizoen.

We hebben de Algemene Ledenvergadering 

achter de rug. De notulen kunnen jullie in 

deze Volleyskoop lezen. Een goed verlopen 

avond met goede vragen en opmerkingen. 

Wel hebben we ons genoodzaakt gevonden 

de contributie een kleine beetje te verhogen. 

Vooral om in de pas te blijven lopen met 

verhogingen van de zaalhuur en Nevobo-

bijdragen. In de notulen vind je de details.

Een van de afspraken met onze leden is de 

spelregeltoets. De afspraak is dat ieder lid deze 

toets gaat afnemen en daarvoor, bij slagen, 

een certificaat ontvangt. De belangrijkste 

reden hiervoor is betere kennis van de 

spelregels. Daarmee voorkom je discussie met 

je tegenstander en met de scheidsrechter. 

Daarnaast ben je meteen gekwalificeerd om 

op het laagste niveau wedstrijden te fluiten. 

Het doel is dat elk lid een certificaat haalt. De 

jeugd gaan 

we hier in 

november 

mee 

helpen. 

Ook leuk 

voor 

ouders!

Volgend jaar is het een belangrijk jaar. Auto 

van Oort/Rebelle bestaat dan 40 jaar. Het hele 

jaar organiseren we activiteiten in het teken 

van dit jubileum. We hebben ook een leuk logo 

gemaakt. Volg hiervoor onze Facebook-pagina.

Rest mij jullie veel plezier te wensen bij het 

lezen van deze Volleyskoop.

Sportieve groet,

Gerwin de Boer

Voorzitter Auto van Oort/Rebelle

Van de Bestuurstafel
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Datum:  4 oktober 2017
Locatie:  Theothorne, Dieren
Tijd:  20.00-22.00 uur

Aanwezige Leden: 
Jan van der Mast, Yolanda Willems, Willy 
Willems, Alex de Kok, Annet v.d. Berg, Bianca 

Pieper, 
Harja van 
Sluijs, 
Ruben van 
Sluijs, Anja 
Wijnveld, 
Hanneke 
Romp, 
Corma 
Bodt, Mia 

Smeltink, Frank Teunissen, Judith Akse, Erik de 
Jonge, Bert Akse, Erwin van Slooten, Edward 
van Ginkel, André Knecht, Henk Karmiggelt, Jan 
Kevenaar, Lianne Overgoor

Bestuur: Gerwin de Boer (voorzitter), Gerard 
Uenk, Daan van Gaalen, Robert van Gaalen, 
Inge van den Tillaard, Sven Akse, Thomas 
Eskes, Els Dik (notulen) 

1. Opening
Gerwin heet iedereen welkom en opent de 
vergadering. 

2. Mededeling en ingekomen stukken
Afmeldingen: Wilma en Rob van der Tooren, 
Marianne van Voorbergen.
Ingekomen stukken: geen

3. Notulen ALV 2017
De aanwezige leden hebben geen 
opmerkingen op de notulen. 
De notulen van de ALV van 2017 worden 
vastgesteld.

4. Verkiezing bestuur
Tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt 
het nieuwe bestuur gekozen. 
Aftredend en herkiesbaar:
• Voorzitter: Gerwin de Boer
• Penningmeester: Gerard Uenk
Aftredend en niet herkiesbaar:
• Voorzitter beachcommissie: Inge van den 

Tillaard
• Kandidaat: Jan van der Mast
• Public Relations: Robert van Gaalen

Kandidaat: Lianne Overgoor 
• Wedstrijdsecretaris: Thomas Eskes

Kandidaat: Willy Willems
• Voorzitter Sponsorcommissie: vacant 

Kandidaat: Geen

De ledenvergadering gaat akkoord met de 
voorgedragen kandidaten. Het bestuur blijft 
zoeken naar de openstaande vacature voor 

Notulen ALV 2018
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de functie van voorzitter sponsorcommissie. 
Kandidaten kunnen zich melden via bestuur@
avorebelle.nl. Tijdens de vergadering wordt 
afscheid genomen van Inge van den Tillaard, 
Thomas Eskes en  Robert van Gaalen. De 
voorzitter bedankt Inge, Thomas en Robert 
voor hun inzet voor de vereniging van de 
afgelopen jaren. 

Het nieuwe bestuur bestaat nu uit:
Voorzitter Gerwin de Boer
Secretaris Els Dik
Penningmeester Gerard Uenk
Technische Commissie Sven Akse
Wedstrijdsecretariaat Willy Willems
Activiteitencommissie Daan van Gaalen
Public Relations Lianne Overgoor
Beachvolleybal Jan van der Mast
Sponsorcommissie Vacant

5. Verslagen commissies 
Alle commissies lichten hun verslag toe 
aan de hand van enkele sheets in een 
powerpointpresentatie.

Beachvolleybal
We hebben een gezellig seizoen 
gedraaid met meer leden: 23 
mini’s, 16 jeugdspelers, 34 
senioren en 13 niet-leden; 
in totaal 86 spelers. Er is wat 
minder gebeacht dan vorig jaar, 
wellicht door de warmte.
Wat deden we al:
• Abonnementenservice;

• Mini-trainingen en Jeugdtrainingen;
• Verhuur velden;
• Jeugsbeachcompetitie;
• Beachcompetitie;
• Vrij spelen;
• Eindtoernooi.
Wat is nieuw: 
• Clinic voor iedereen;
• Trainer op divisieniveau;
• King of the Court-toernooi in Zutphen;
• IJsselcup in Dieren;
• IJsselcup in Zutphen;
• Ledenraadpleging.

Er is belangstelling om op wat hoger niveau 
te beachen. Er is samenwerking met Zutphen 
(Warnsveld) en Eefde. Dit heeft geresulteerd in 
de IJsselcup en het King of the Court-toernooi. 
Er waren nog wat weinig deelnemers, maar het 
was wel erg leuk. 

De Beachcommissie heeft een 
ledenraadpleging gehouden bij Auto van Oort. 
Dit om ook de niet-Rebelle-leden een stem 
te geven. Uit de ledenraadpleging komen de 
volgende suggesties voor het komend seizoen:  
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• Laatste zaaltraining(en) op de 
beachvelden;

• Beginnende beachers op gang helpen met 
‘start-to-beachvolley’;

• Trainingen voor volwassenen;
• Zondagochtend vaste openingstijd;
• Omni-toernooi met korfbal en atletiek;
• Extra avond open;
• Meer clinics;
• Divisietrainer die bij Rebelle past;
• Opleiding van beachtrainers;
• Meer PR om deelnemers buiten 

verenigingen aan te trekken;
• Sleutel met borg uitreiken aan leden (dan 

hoef je hem niet meer te halen);
• Openingsdag op zaterdag;
• Wijktoernooi;
• Bedrijvenbeachtoernooi;
• Laddercompetitie;
• Schaduwplek.

De beachcommissie gaat voor volgend seizoen 
bekijken wat er gerealiseerd kan worden.
Erwin: Mijn zoon heeft een verjaardagsfeestje 
op de beachvelden gehouden. Jeugdlid Jesper 
organiseerde dit. Een idee voor anderen? 

Alex: Is het een idee om competitie in 
toernooidagen te organiseren?
Inge: De Beachcommissie bestaat nu uit Jan, 
Erik, Ruurd, Robert en mijzelf. Ik neem afscheid 
en dan zou het leuk zijn als we nog een dame 
kunnen verwelkomen.

Wedstrijdsecretariaat
Afgelopen seizoen hebben we het Digitaal 
Wedstrijd Formulier (DWF) ingevoerd en 
geëvalueerd.  Eerst hebben we het ingevoerd 
bij een beperkt aantal teams. Toen dat goed 
bleek te gaan hebben we het uitgerold naar 
alle teams. Dit jaar worden alle wedstrijden 
live bijgehouden. Voordelen: de uitslag is 
overal te zien. Meer informatie kan worden 
bijgehouden, bijvoorbeeld tussenstanden. Er is  
minder papier nodig. Heeft iemand problemen 
met het DWF? De zaalwachten Jan & Ed en 
iedere scheidsrechter weet hoe het werkt.
Verder zijn de wedstrijddagen verlengd, er 
zijn wedstrijden op vrijdagavond. De boetes in 
2017/2018 bedragen 50 euro. Pasjes worden 
geregeld door de ledenadministratie.
De spelregeltoets is nog niet gerealiseerd, dat 
komt komend seizoen. 

Alex: We gaan er mee aan de slag.

PR-Commissie 
Positieve promotie vond op 
verschillende manieren plaats: via de 
website, Regiobode, Gelderlander 
en Volleyskoop. Sinds een tijdje zijn 
er ook reclame-uitingen via onze 
posters, reclameborden en vlaggen. 
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Dit geeft de vereniging een professionele 
uitstraling.
De Gelderlander doet wekelijks verslag van de 
thuis- en uitwedstrijden. De Volleyskoop wordt 
samengesteld met nieuws van de leden en 
informatie van bestuur en commissies. 
Jan: Valt de website ook onder PR? Er staat 
verouderde informatie op. Robert: ja, valt 
onder PR. Er zal komende tijd een en ander 
aan moeten gebeuren.

Technische commissie (TC)
De TC houdt zich bezig met samenstellen 
van teams, het zoeken naar trainers en het 
maken van veldindelingen. Dit seizoen is het 
weer gelukt om voor alle teams een trainer te 
vinden. Voor trainers zijn er opleidingen die 
leiden tot een VT3-diploma. Er is een jeugd- en 
minitrainersopleiding. 
Sven geeft aan hoe de teams gespeeld 
hebben. Dames 2 is kampioen geworden en 
gepromoveerd. Dames 1 en Dames 3 zijn 
helaas gedegradeerd.
We doen weer mee aan Sjors Sportief, waarbij 
leerlingen van basisscholen zich kunnen 
aanmelden voor een proeftraining. Dit heeft de 
afgelopen keer voor nieuwe leden gezorgd.
Frank is uitgebreid in het zonnetje gezet, na 24 
jaar bij Heren 1 te hebben gespeeld.
De teamindeling voor komend seizoen was 
een puzzel, maar is gelukt. De dames hebben 
uiteindelijk vier teams. Dit bleek een goede 
keuze. Er zijn nu vijf herenteams! Het is een tijd 
geleden dat we zoveel herenteams hadden. 
Met dank aan de leden uit de recreanten. 

Sponsorcommissie
Naast de doorgaande contacten is er 
een nieuw sponsorcontract: Henny CML 
steekt H4 in de kleren. Er is een aangepast 
sponsorcontract voor Dames 2, Riacho Wijnen 
verzorgt voor dit team de kleding.
Tijdens de wedstrijd van Heren 1 is een 
sponsorbijeenkomst georganiseerd. We 
hadden weer een openingstoernooi. Dat 
doen we al 15 jaar, in kader van contract 
met André van Oort. De sponsorborden 
staan om de velden van Heren 1 en Dames 
1. Deze contracten verlengen we elk jaar. Dit 
levert inkomsten op, tegen exposure voor de 
sponsoren. Komend jaar hebben we met de 
sponsoren besproken aan welke activiteit zij in 
het jubileumjaar hun naam willen verbinden.  

Activiteitencommissie
We begonnen met een gezellig openingsfeest. 
‘Jongens tegen de meisjes’ was nieuw en erg 
geslaagd. We organiseerden tweemaal een 
mixtoernooi. Één keer organiseerde Jongens 
B1 dit. Dat willen we ook dit jaar weer zo gaan 
doen. Er was een spooktocht in Spankeren en 
een eindfeest met een DJ.
Corma: Het kamp was weer succesvol. Er 
waren meer aanmeldingen. Het was warm, 
maar erg leuk. Corma stopt als voorzitter. 
Belangstellenden kunnen zich hiervoor 
aanmelden.
Daan: Komend jaar staan alle activiteiten 
in het teken van het jubileumjaar. Er is een 
jubileumcommissie, de taken worden verdeeld. 
We openen op 4 januari met een Blacklight-
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toernooi en nieuwjaarsborrel. Op 9 februari 
is er een mannen-/vrouwenavond. We doen 
dit jaar met een eigen wagen mee aan de  
Carnavalsoptocht op 3 maart. Technische 
leden: kom mee bouwen. Op 13 april is het 
Eindfeest. Het vrijdag 31 mei en het weekend 
van 1 en 2 juni is hét jubileumfeestweekend. 
Met op 31 mei het Beachtoernooi, op 1 juni 
een Buffet/BBQ met feest en op 2 juni de 
kinderspeeltuin. Op 28/29/30 juni is er weer 
kamp. En er zijn verrassingen, die we nu 
natuurlijk nog niet verklappen.
Je kunt zelf ook met een idee voor een 
activiteit komen: Frank heeft bijvoorbeeld 
een excursie naar een bierbrouwerij geregeld. 
Frank: komend jaar denk ik aan een excursie 
naar de Palmbrouwerij in maart.

6. Financiën 2017-2018
Gerard toont de inkomsten en uitgaven van 
de vereniging over 2017-2018. Het jaar is 
afgesloten met een positief resultaat van 
ca. € 1.700,--. Toelichting: de inkomsten van 
de contributie waren iets hoger, door meer 
recreanten. Sponsorbijdrage was iets lager, 
door een sponsor minder. De rest van de 
inkomsten klopt mooi met de begroting. 
De uitgaven zijn 1.500 euro lager dan begroot. 
Dit komt hoofdzakelijk door lagere kosten 
voor de trainers als gevolg van het afhaken 
van de trainer van Dames 1 en het feit dat 
niet alle trainers declareren. Verder zijn de 
zondagtrainingen niet doorgegaan en is er een 
uitgave minder geweest van de Volleyskoop.
André: De begrote contributie van de tweede 

training is mooi passend met de uitgaven.
Alex: Komt de boete voor rekening van het 
team of de vereniging?
Gerard: De boetes door terugtrekkende teams 
(2, waarvan 1 niet door Nevobo in rekening 
gebracht) zijn door ziekte etc. Dit kun je niet op 
het team verhalen.
Gerwin: Dit is wel in het bestuur besproken.
Gerard bespreekt de balans: de reserve is ruim 
voldoende voor de doelstelling die we hebben, 
namelijk: een derde van de begroting als 
reserve op de bank hebben staan. 
Jan: Is er wel eens gedacht over een rekening 
met iets meer rendement (met laag risico)?
Gerard: Zullen we naar kijken. 

7. Verslag Kascommissie
Frank en Mia zijn 24 september bij Gerard 
geweest en hebben steekproefsgewijs de 
boeken gecontroleerd. Alles was in orde. De 
kascommissie adviseert de leden om het 
Bestuur decharge te verlenen. Dit wordt door 
de leden met applaus bekrachtigd. Het bestuur 
wordt decharge verleend en sluit het boekjaar. 

8. Verkiezing Kascommissie
Mia verlaat volgens planning de Kascommissie. 
Robert wordt nieuw lid van de Kascommissie. 
Jan Kevenaar wordt nieuw reservelid 
Kascommissie. De nieuwe leden worden door 
de vergadering akkoord bevonden.

9. Verkiezing Vrijwilliger van het jaar
Anja Wijnveld wordt verkozen tot vrijwilliger 
van het jaar. Anja houdt al jaren de 
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ledenadministratie bij. Soms er zijn er acute 
vragen en verzoeken, die Anja altijd meteen 
oplost. Dit is voor velen ‘onzichtbaar’ werk en 
mag best eens benoemd worden.  Anja wordt 
met een presentje en een applaus van de 
leden gehuldigd.

10. Beleidsplan
Het bestuur heeft op 5 oktober 2017 een 
speerpuntenavond georganiseerd. Uit de 
suggesties zijn 15 speerpunten bepaald. 
Gerwin toont nu de voortgang van deze 
speerpunten. 11 Van de 15 speerpunten 
gaan goed volgens planning. Dat is best knap 
voor een vereniging die draait op vrijwilligers. 
De volgende speerpunten behoeven 
nog wat aandacht: vrijwilligersbeleid, 
positie Sponsorcommissie, inzet website/
clubblad/Rebelle-app en de uitvoer van 
Spelregelbewust. Komend seizoen wordt hier 
aandacht aan besteed. 
Jan Kevenaar merkt op dat de uitstraling 
van de vereniging ook naar voren komt 
vanuit de leden. Zij zijn de ambassadeur 
van de vereniging, tijdens wedstrijden, als 
scheidsrechter etcetera.
Ook vanuit het Bestuur ondernemen we 
activiteiten om de vereniging draaiende 
te houden. Zo organiseren we elk jaar de 
vrijwilligers-BBQ, hebben we ondersteund bij 
‘Frank - 24 jaar H1’ en houden we ons bezig 
met de AVG.

11. Vaststellen begroting
Gerard licht de begroting toe voor 2018/2019. 

Inkomsten: redelijk in lijn met afgelopen 
seizoen; iets meer inkomsten verwacht bij 
activiteitencommissie (door jubileumjaar), 
beachvolleybal en jeugdkamp (beide meer 
deelnemers).
Uitgaven: Iets hoger dan afgelopen seizoen 
door activiteitencommissie (door jubileumjaar) 
en beachvolleybal.
Beachvolleybal: het boekjaar loopt van 1 
januari tot 31 december. Vandaar een aparte 
begroting over heel 2019.
Bianca: Gaat de btw-regeling invloed hebben 
op de zaalhuur in de toekomst?
Willy: De zaalhuur voor seizoen 2018-2019 
staat al vast. We weten niet hoe het hierna 
gaat lopen. Gerwin: We informeren Bianca 
over de zaalhuur 2019.
Mia: Waarom is de afschrijving over materiaal 
hoger?
Gerard: Er zijn nieuwe kledingcontracten, die 
schrijf je in 5 jaar af.
Het bestuur stelt voor om de contributie 
voor alle leden met 2 euro te verhogen, 
ter indexering en ter compensatie van de 
verhoogde zaalhuur. We willen liever jaarlijks 
een kleine verhoging vragen, dan eens in de 
paar jaar een groot bedrag. De leden gaan 
akkoord met de begroting, inclusief de 2 euro 
ophoging van de contributie voor alle leden.

12. Rondvraag en sluiting
Yolanda: Waarom moeten Dames 3 en 4 
met 17 personen op 1 veld volleyballen? We 
moeten regelmatig het spel stil leggen. 
Sven: Op het moment van zaalindeling waren 
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ianneL OvergoorSinds dit jaar ben ik 
weer terug bij het 
bestuur en ditmaal voor de 

PR. Een aantal leden uit de vereniging 
helpen hier al jaren aan mee, zo verzorgt 
Edward van Ginkel de berichten op social 
media en zet Maarten van Raalte de 
Volleyskoop in elkaar. Tevens is Edwin van Vliet 
nog de beheerder van de website. Ik zal hem 
hier komend jaar ook bij helpen om deze weer 
up-to-date te maken. 

Ik wil gelijk van dit voorstelrondje gebruiken 
om te laten weten dat wij met de commissie 
altijd interesse hebben in stukken van leden, 
zoals leuke weetjes, wedstrijdverslagen en 

activiteiten. 
Dus mocht 
je wat 
hebben: laat 

het ons weten, dan zullen wij bepalen via 
welke weg we dit het beste kunnen 
communiceren. Je kan dit 
rechtstreeks aan 
mij laten 
weten of 
via het 
mailadres 
pr@
avoreblle.nl.

Nieuw in het bestuur

er bij Dames 3 en 4 in totaal 13 spelers. Daar 
is de veldindeling op gebaseerd. Pas op het 
laatste moment zijn de teams gegroeid. Toen 
lag zaalindeling al vast. 
Gerwin: Een goed punt, dit lossen we hier niet 
op. We gaan erover in overleg.
Alex: De plek van de sponsorborden kan beter.
Gerwin: Goed om dit met de aanvoerders van 
Heren 1 en Dames 1 en met de zaalwacht te 
bespreken. Alex gaat dit doen.
Bianca: Wie is verantwoordelijk voor de 

internetsite? Veel onderdelen zijn verouderd.
Gerwin: Eigenlijk is dit de PR-commissie. 
Beheerder Edwin van Vliet plaatst wat de 
commissieleden aanleveren. Het up-to-date 
houden doet ieder commissielid voor zijn 
of haar stukje. Iedereen heeft een pagina. 
Bestuur: Gerwin; teams: TC; teamverslagen: 
het is PR die dit overall bekijkt. Teams moeten 
dit aanleveren, PR moet dit organiseren. 

Gerwin sluit de vergadering en nodigt de leden 
uit voor en drankje.
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Ik wil mij graag voorstellen als bestuurslid 
namens de Beachafdeling van onze club. 
Ik ben getrouwd met Toos en heb drie 

volwassen kinderen en zeven kleinkinderen. 
In 1976 ben ik lid geworden van Rebelle, toen 
we de thuiswedstrijden nog in De Dumpel 
in Velp speelden. Ik heb diverse functies 
mogen bekleden, zoals redactielid van ons 
clubblad (toen nog stencilen), recreatietrainer, 
scheidsrechter en penningmeester. Na er een 
paar uit te zijn geweest vanwege een hernia, 

ben 
ik teruggekomen 
in Heren 4. Vorig jaar ben ik daarmee 
gestopt. Op dit moment (na mijn pensionering) 
doe ik werk voor de Beachafdeling, ben ik 
samen met Ed Wolff zaalwacht en begeleid ik 
op dit moment naast Oscar en Erik ons Heren 
1.
Ik hoop jullie regelmatig te zien in de zaal en 
volgend voorjaar op de beachvelden.

an vanJ der Mast

WWillems
illy

Ik ben 
alweer 
ruim 17 jaar lid. 

Momenteel ben ik assistent-trainer bij 
Meisjes B1 en ik ben actief als nationaal en 
regionaal scheidsrechter. Ik ben acht jaar 
wedstrijdsecretaris geweest, van 2009 tot 
2017. Ik heb in Heren 4 gespeeld en was 
trainer en coach bij de mini’s. Ik ben vrijwilliger 
van het jaar geweest.

Mijn uitdaging is een zo goed mogelijk 
wedstrijdprogramma te creëren, zodat er een 
optimale speeldag uitkomt, rekening houdend 
met trainers, spelers en coaches. Daarnaast 
is het een uitdaging om alles zo te plannen 

dat dit allemaal binnen de 
begroting blijft. Tevens is 
het prettig als ik teams te 

woord kan staan bij eventuele vragen over 
het verzetten en spelen van wedstrijden, en 
andere zaken die met de volleybalsport te 
maken hebben.
Ze noemen mij ook wel een 
wandelende encyclopedie 
qua regelgeving 
omtrent het volleybal, 
wat ik overigens zeer 
waardeer.
Dus een super 
motivatie om dit te 
doen!
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Even ter herinnering:  deze actielijst is 

samengesteld door de aanwezigen 

op de brainstormavond van 5 oktober 

2017. De bedoeling van deze lijst is om leden 

actief acties op te laten pakken. Dit zijn vaak 

acties die meestal blijven liggen omdat veel 

vrijwilligers al meerdere taken hebben. Deze 

acties kosten vaak niet veel tijd maar verhogen 

wel de kwaliteit van onze vereniging. De 

actielijst wordt regelmatig in de Volleyskoop 

geplaatst om te kijken welke acties zijn 

opgepakt of zijn afgehandeld. 

Aangezien punt 7 en 10 zijn afgehandeld 

kunnen er 2 nieuwe acties aan de lijst worden 

toegevoegd. Wie komt er met een voorstel? 

Wil je zelf een actie aanleveren of oppakken, 

alleen of bijvoorbeeld met een teamgenoot, 

meld je dan bij Frank Teunissen via  

frank_teunissen@hotmail.com of bel of app 

naar 06-15235896. 

Kom in actie, dan maken we Auto van Oort/

Rebelle samen de leukste vereniging van 

Nederland!

Top 10 Actielijst

Op 27 oktober stond er na een lange 

tijd weer een Rebelle-buffet op de 

activiteitenagenda. We konden 

rekenen op een goede opkomst, waardoor het 

een geslaagde avond werd. Theothorne had 

gezorgd voor diverse salades, vlees en frites. 

Het was heerlijk en alles was in ruime mate 

aanwezig, waardoor iedereen tevreden en met 

een volle buik weer huiswaarts ging. Iedereen 

bedankt voor jullie komst, en tot een volgend 

buffet!
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# Actie Status

1 Opruimen materialenhok eventueel verkoop van 
oude ballen/shirts 

Marleen en Wilma van de Tooren en 
Niels Akse hebben dit uitgevoerd. 
De activieteitencommissie heeft 
laatste week van oktober opgeruimd.  
Binnenkort is de derde opruimronde. 

2 De sporthal en kantine meer ‘volleybal/
Rebelle’ aankleden. Bijvoorbeeld door het 
wedstrijdprogramma te publiceren op het 
prikbord en door aankleding van de kantine op 
wedstrijddagen.

3 Opstellen van een document dat we nieuwe leden 
kunnen overhandigen als zij lid worden. Hierin 
wordt vermeld wat leden van de vereniging kunnen 
verwachten, maar ook wat de vereniging van een 
nieuw lid verwacht. 

4 Weet wat er leeft binnen de teams. Opstellen 
van een plus- en minpuntenlijst die per kwartaal 
door alle teams worden ingevuld. Hierdoor is het 
bestuur goed op de hoogte wat er leeft binnen de 
vereniging. 

5 Site aanvullen en up tot date houden. 

6 Bezoeken van een wedstrijd van het Nederlandse 
heren- of damesteam of het bezoek van een 
beachvolleybaltoernooi.

7 Een flyer maken en deze bezorgen in Ellecom en 
Laag Soeren.

Uitgevoerd door Els Dik, fam. Baars 
en Hein en Frank Teunissen.

8 Regelmatig ballen op spanning brengen. Wordt nu regelmatig uitgevoerd door 
Niels Akse.

9 Competities opzetten binnen de vereniging (mini-
maxi-toernooi of recreantencompetitie).

10 Beachvelden harken (bij voorkeur om de vier 
weken, maar in ieder geval april voor begin van het 
seizoen).

Afgehandeld. Zomerperiode 
uitgevoerd.



Riacho Wijnen

kleden
Sinds een aantal jaren is Riacho 

Wijnen uit Dieren al betrokken bij 

Volleybalvereniging Auto van Oort/

Rebelle als algemeen sponsor. Zaterdag 27 

oktober waren Peter en Edwin van Vliet 

van Riacho aanwezig bij de presentatie van 

de nieuwe kleding van het Dames 2-team, 

waarvan Riacho Wijnen nu ook shirtsponsor 

is. Deze sponsoring dragen bij aan het 

Dames2en



Henny CML& verenigingsbeleid om alle teams te voorzien 

van clubkleding. Christian Henny van Henny 

CML koos voor Heren 4. Een leuk en gezellig 

team, dat zowel in als naast het veld zijn 

mannetje staat. Wij danken deze heren voor 

de investering in onze vereniging. Bekijk een 

keer hun website om meer te leren over 

deze bedrijven: riacho.nl en hennycml.nl.

Heren4
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Door je online aankopen voortaan via 
sponsorkliks te doen ontvangen wij 
als volleybalvereniging hiervoor een 

commissie. Die commissie bestaat uit een 
percentage van het aankoopbedrag of uit een 
vast bedrag. 

Het werkt heel eenvoudig. Ga naar  
www.sponsorkliks.com, type bij wie u wilt 
sponsoren ‘Rebelle’ en kies onze club. Zoek 
dan via deze pagina het logo van de webwinkel. 
Plaats je bestelling bij de betreffende shop 
zoals je altijd doet en de commissie wordt 
automatisch bij ons bijgeschreven. De hoogte 
van de commissie is zichtbaar en zelfs de 

inkomsten 
en alle transacties zijn 
te volgen.

Voordelen:
• je hoeft je nergens voor aan te melden;
• je zit nergens aan vast en het kost niets 

extra;
• je ontvangt het product dat je toch al van 

plan was te kopen
• je steunt hiermee gratis onze vereniging.

Er doet een groot aantal webwinkels mee, 
zoals Bol.com, Wehkamp, Zalando, Coolblue, 
thuisbezorgd.nl en Mediamarkt. Kijk zelf maar 
eens of je favoriete winkel erbij staat.

Open club Meisjes B

Zaterdag 5 januari gaan wij met ons 
Meisjes B-team naar St. Anthonis in 
Brabant om daar mee te doen aan de 

open club kampioenschappen van Nederland.
Wij gaan daar strijden in een poule met:
• Avior - Deventer
• WSV – Warnsveld
• PSV - Eindhoven

We gaan er heen met de volgende spelers:

Mila Groenendijk, Iza van de Spreng, Isa 
Liesting, Lieke Boose, Lieke de Graaf, Eylem 
Erkus, Nina Elzenga, Selyna Peters en Maaike 
van Vliet (allen uit Meisjes B1), Dionne van den 
Berg (Dames 1) en Merel de Boer (Dames 2).
Coach: Yolanda Willems 
Assistent Coach: Willy Willems
We hopen er veel van te leren en vooral met 
zijn allen een leuke dag te hebben. Ook hopen 
we natuurlijk op steun van ouders deze dag.



Jaarlijks doen wij mee aan de Grote 

Clubactie, waarvoor we als vereniging 

loten verkopen om extra inkomsten te 

genereren. Met deze inkomsten worden 

acties bedacht die ten goede komen aan de 

vereniging. 

Met de name onze mini’s helpen ons goed bij 

het verkopen van deze loten en daarvoor wil 

ik ze ontzettend bedanken! Wat hebben jullie 

weer goed jullie best gedaan, we hebben in 

totaal weer meer loten verkocht dan in 2017. 

Via deze weg wil ik nog 1 team extra in het 

zonnetje zetten, namelijk de jongens van 

niveau 4.2. Zij hebben als team de meeste 

loten verkocht! Bedankt toppers! 

De Grote Clubactie





 Beste volleyballers/-sters,

Zoals iedereen heeft kunnen zien en beleven, ligt er sinds kort een gloednieuwe sportvloer 
in sporthal Theothorne. De firma Herculan heeft gedurende 5 weken in juni en juli een mooi 
product afgeleverd. Alle wensen vanuit jullie vereniging heeft men hierin kunnen verwerken. 
Wij, beheerders en het sportbedrijf, zijn trots op deze vloer. Hopelijk delen jullie dit met ons. De 
eigenschappen van deze vloer zijn voor alle sporters veel prettiger. Er is een betere demping en 
stroefheid. De vloer valt onder klasse 2 (puntelastisch) classificering NOC/NSF.

Zoals het vaak gaat met nieuwe dingen, zijn er een paar spelregels die we voor het gebruik weer 
even de revue willen laten passeren:
• Alleen betreden met zaalschoenen (geen zwarte of donkere zolen). Buitenschoenen mogen 

echt niet;
• Volleybalpalen voorzichtig in de grondpotten zetten. Er zit geen metalen ring meer om de 

deksels, dus is het wat kwetsbaarder;
• Gebruik van suikerhoudende sportdranken niet op de sportvloer, gebruik alleen drinkwater;
• Publiek s.v.p. niet op de sportvloer;
• Zij kunnen plaats nemen op de tribune en/of omloop.

Ook speciaal aandacht voor ouders van de mini’s:
• Ook zij kunnen tijdens trainingen en wedstrijden het beste boven op de omloop kijken;
• Na afloop even wachten op de gang bij de kleedkamers;
• De vloer is namelijk door zijn zachtheid extra kwetsbaar voor steentjes die onder schoenen 

zitten.

Eigenlijk zijn dit soort dingen erg logisch. We willen jullie plezier niet verder bederven door te 
uitvoerig in te gaan op deze ‘spelregels’. Het voornaamste is dat jullie als sporters goed uit de 
voeten kunnen op deze sportvloer, en dat het bijdraagt aan goede sportieve resultaten.

Namens Sportbedrijf Rheden en alle beheerders wensen wij jullie daarom veel sportplezier en 
succes op de nieuwe sportvloer.

Met vriendelijke groeten,

Sjoerd Cats

Een nieuwe vloer
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Bestuursleden Auto van Oort/Rebelle
Functie: Naam: E-mailadres: Telefoon:
Algemeen Bestuur bestuur@avobrebelle.nl
Voorzitter Gerwin de Boer voorzitter@avorebelle.nl 06-50862130
Penningmeester Gerard Uenk penningmeester@avorebelle.nl 06-27894027
Secretaris Els Dik secretaris@avorebelle.nl 06-36120633

06-51806382
06-53425224

06-37341125
06-20230382

tc@avorebelle.nl
beach@avorebelle.nl
wedstrijdsecretariaat@avorebelle.nl 
activiteiten@avorebelle.nl
pr@avorebelle.nl

Technische Commissie 
Beachvolleybal
Wedstrijdsecretariaat 
Activiteitencommissie 
Public Relations 
Sponsorcommissie

Sven Akse
Jan van der Mast
Willy Willems
Daan van Gaalen 
Lianne Overgoor
Vacant

Wilma van den Tooren wilma.v.d.tooren@hotmail.com 0313-450300
Marleen van den Tooren 06-36312035
Daan van Gaalen 06-37341125
Judith Romp 06-12359001
Bianca Liesting 0313-427736
Anja Wijnveld 06-55752298
Alex de Kok 06-46469629
Ed Wolff 0313-422803
Anja Wijnveld 06-55752298
Maarten van Raalte 06-33674458
Niels Akse

marleenvandentooren@hotmail.com
daanvangaalen@hotmail.com
judithromp@hotmail.com
biancaliesting@gmail.com
ledenadministratie@avorebelle.nl
minerva 25@hotmail.com
edwolff@upcmail.nl
a wijnveld@hotmail.com
mvraalte@hotmail.com
niels akse@hotmail.com 06-20867619

Janneke Klein-Nulent j.kleinnulent@gmail.com 06-14572687

TC - CMV Jeugd

TC - ABC Jeugd

TC - Dames/Heren
Ledenadministratie
Scheidsrechterszaken
Zaalwacht
Telleraanwijzer
Redactie Volleyskoop
Materiaalcommissie
Vertrouwenspersoon
Webmaster Edwin van Vliet webmaster@avorebelle.nl

Contributie-informatie

Categorie Lidmaatschap Verenigingscontributie NeVoBo-contributie Tweede training
per jaar per jaar per jaar

CMV Jeugd (jonger dan 12 jr) e91,50 e45,00 e60,00
ABC Jeugd (12 t/m 17 jr) e129,50 e86,00 e73,00
Senioren (18 jaar en ouder) e157,50 e105,00 e93,00
Recreanten (18 jaar en ouder) e145,50 n.v.t n.v.t

Alle bedragen worden verdeeld over vier betalingen.
De betaling volgens machtiging wordt in vier kwartalen gëınd:

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 mei

Bij inschrijving als lid van Auto van Oort/Rebelle is e5,00 inschrijfgeld verschuldigd.
Opzeggen moet schriftelijk bij Anja Wijnveld, Spoorstraat 9a, 6953 BW 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
— Alle bedragen en data onder voorbehoud —




