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De eerste helft van het seizoen 2017-
2018 ligt alweer achter ons. De Sint is 
geweest, de Kerstman en het vuurwerk 

zijn geweest. Er is weer veel gebeurd. We 

hebben de algemene ledenvergadering 

gehouden, we zijn digitaal gegaan, het 

beleidsplan geactualiseerd, Sinterklaas was in 

de zaal, de jongens wonnen van de meisjes en 

de oliebollen waren heerlijk. 

Sportief gaat het wisselend. Bij het schrijven 

staat Heren 1 4e in de 2e divisie en Dames 

1 8e in de 3e divisie. Dames 2 staat 2e en 

Heren 2 en Dames 3 hebben het moeilijk. 

Heren 3, Heren en Dames 4 staan net boven 

de middenmoot. Met de jeugd gaat het goed. 

Meisjes C3 is tweede in de poule en speelt de 

2e helft in de 1e klasse: een groot veld en het 

net gaat omhoog. Bij de circulatiejeugd gaat 

het natuurlijk vooral om het spel. Niveau 5.1 is  

bovenaan geëindigd. Kampioenen!

Sneeuw op 8 december 

De eerste dagen met sneeuw hebben we 

al achter de rug. Altijd even spannend bij 

uitwedstrijden: gaan we wel of gaan we 

niet? De Nevobo heeft hier duidelijke regels 

voor: code geel of rood in Nederland? Dan 

mag je zelf beslissen of je gaat rijden, zonder 

consequenties voor de wedstrijd. Wel even 

de tegenstander inlichten en de wedstrijd snel 

inhalen. Veiligheid voor alles, wat dat betreft 

is het maar sport. Een pluim voor de TC en 

het wedstrijdsecretariaat dat paraat stond 

om samen met ouders de afhandeling in het 

weekend van 8 december te begeleiden. Mooi 

teamwork.

Dromen, Durven en Doen op 5 oktober 

Wat willen we? Wat gaat goed, Wat kan beter? 

Op thema avond Dromen, Durven en Doen 

ter voorbereiding van de vaststelling van 

het beleidsplan 2017-2022 hebben we met 

leden antwoord gegeven op deze vragen. Een 

leuke avond met directe aanknopingspunten 

waar we de komende jaren mee aan de slag 

gaan. Deze hebben een plek gekregen in het 

beleidsplan van de vereniging. Voor de korte 

termijn werd de ‘Top 10 acties’ in het leven 

geroepen. Tien concrete acties van kleine 

projecties die door de leden zelf kunnen 

worden opgepakt. Hieronder een impressie 

van de avond.

Ledenvergadering op 26 oktober 
De algemene ledenvergadering is goed 

verlopen. Met flitsende presentaties liepen 

we snel door de vergadering heen. Alle 

Van de Bestuurstafel



Pagina 5www.autovanoortrebelle.nl

Volleyskoop Januari 2018

commissies hadden 2 sheets gekregen om te 
vertellen wat ze hadden uitgevoerd en wat ze 
volgend jaar willen gaan doen. Omdat er veel 
foto’s, en soms filmpjes, aan te pas kwamen 
lukte dit niet altijd. Wel heel leuk om te zien. 
Het beleidsplan is af en de speerpunten zijn in 
de vergadering vastgesteld. Kon je er niet bij 
zijn? Geen punt. De notulen van de ALV 2017 
zijn te lezen in deze Volleyskoop.

Gebruik van fotomateriaal 
Tijdens de ALV werd het bestuur erop 
geattendeerd dat er veel gebruik wordt 
gemaakt van fotomateriaal. Iets wat hoort 
bij deze tijd, maar wat niet door iedereen 
gewenst is. Het bestuur is bezig hier beleid op 
te formuleren. Het is in ieder geval onmogelijk 
om voordat foto’s worden gebruikt iedereen 
om toestemming te vragen. Bij voorbaat 

daarom het verzoek om je te melden als je 

hiermee problemen hebt. Dit kan op bestuur@

avorebelle.nl.

2019: feestjaar 

In 2019 bestaat DVC-Rebelle 40 jaar. We willen 

dit het hele jaar vieren en zijn bezig met het 

samenstellen van een feestcommissie. Is dat nu 

juist waar je goed in bent, ongeacht je leeftijd, 

meld je dan aan bij Daan van Gaalen. Samen 

maken we er een mooi feestjaar van. 

Rest mij jullie veel plezier te wensen bij het 

lezen van deze Volleyskoop.

Sportieve groet,

Gerwin de Boer 

Voorzitter Auto van Oort/Rebelle

5 oktober 2017: Dromen, Durven en Doen
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Jongens tegen de meisjes

Zaterdagavond 18 november was 
Grand Café Theothorne door de 
activiteitencommissie omgetoverd tot 

het decor van het programma ‘De jongens 
tegen de meisjes’. De mannen van de 
vereniging namen het op tegen de vrouwen. 
De eeuwige strijd over welk geslacht nou 
sterker is werd tijdens deze avond bepaald. 
Onze eigen Tijl Beckand en Chantal Janzen 
presenteerden deze avond het spel. Daarnaast 
was Dennis van de Geest aanwezig om in 
de gaten te houden of alles eerlijk verliep. 
De avond zat vol leuke spellen, zoals het 
letterpakkenspel, waarbij de vier deelnemers 
achterop hun rug en op hun buik een letter 
hadden en door op de juiste volgorde te 
gaan staan een woord moesten vormen. Ook 
moesten er liedjes uitgebeeld worden door 
attributen uit de mystery box te gebruiken. 
Er werden zelfs broodjes met boter en 
hagelslag belegd door alleen de mond te 
gebruiken. Deze spellen werden afgewisseld 
met vragenrondes waarbij de winnaar een 
extra bonusvraag kon verdienen. De vrouwen 
bleken hier niet zo goed in te zijn, maar waren 
veel beter in de actievere spelletjes. Hierdoor 
bleef de stand tot aan het einde gelijk. Dit 
was nog nooit eerder gebeurd in de historie 

van RTL4. Na een korte pauze werd besloten 
dat de strijd bepaald moest worden met 
een inschattingsvraag. Het geslacht dat het 
dichts bij het antwoord op de vraag zat had 
de strijd der seksen gewonnen! En wat bleek? 
De mannen van Rebelle wonnen! Als prijs 
kregen zij allemaal een consumptiemunt, die 
door Theothorne werd gesponsord om de 
overwinning met een lekker drankje te vieren. 
Het bleef na afloop nog lang gezellig, al voelde 
je dat er toch mannen- en vrouwenkampen 
waren ontstaan. Wij vonden het leuk om te 
zien dat deze nieuwe activiteit goed in de 
smaak is gevallen en wellicht zijn Chantal en Tijl 
er volgend jaar weer. Dan kunnen de mannen 
hun titel prolongeren!

Sinterklaas
Woensdag 29 november was voor de mini’s 
van Auto van Oort/Rebelle een hele leuke dag.
Dat kan ook bijna niet anders als je met twee 
zwarte pieten volleyballen mag.
Nadat de mini’s allemaal ‘zie ginds komt de 
stoomboot’ hadden gezongen, 
Gingen de deuren open en werd er met z’n 
allen naar binnen gedrongen.
Daar gingen ze allemaal netjes op de banken 
zitten die naast het veld stonden,
De pieten hadden zich verstopt, maar het 

Activiteiten

Pagina 6 www.autovanoortrebelle.nl
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duurde niet lang voordat zij werden gevonden.

Ze mochten meedoen met het pietentoernooi 

dat Wilma had georganiseerd, 

De pieten konden er niks van, maar raakten 

gelukkig niet geblesseerd.

De mini’s kregen na afloop ook nog een 

cadeautje toen iedereen weer op de bank zat, 

Na het uitpakken daarvan gingen we met z’n 

allen nog genieten van een bord patat.

Theothorne had deze lekkere afsluiter voor 

onze vereniging klaargemaakt, 

Al met al, het was een middag waarover is na 

gekwaakt!

Oliebollenactie
Op een vroege ochtend op een winterse 

dag in december ging bij vijf leden van onze 

vereniging de wekker om 5:00 uur af. Edward, 

Esther, Hanneke, Lianne en Daan reden vroeg 

in de ochtend over een dik pak sneeuw om 

ervoor te zorgen dat de ruim 900 

appelbeignets en oliebollen voor de 

leden werden gebakken. Klokslag 6:00 

uur kwamen zij aan in Hall om samen 

met de vrijwilligers van de Hallse 

voetbalvereniging SHE de oliebollen 

in het vet te gooien. Lianne stond 

braaf de oliebollen in het vet rond te 

draaien zodat ze aan elke kant een 

mooie kleur kregen. Edward zorgde 

ervoor dat de oliebollen vanuit het 

vet bij Esther, Hanneke en Daan 

aankwamen zodat zij ze konden inpakken. 
Met 14 dozen vol reden we een uur later 
weer terug richting Dieren. Daar werden de 
oliebollen opgehaald in de garderobe van 
Theothorne. Er werd dit jaar veel gebruik 
gemaakt van de pinautomaat die we via 
Chantal geregeld hebben en beschikbaar is 
gesteld door Euro Events B.V. 

Uiteindelijk kunnen we met trots zeggen dat 
de verkoop van de oliebollen en appelbeignets 
zo’n €375,- heeft opgebracht. Wij als 
activiteitencommissie zijn hier heel blij mee en 
dit geeft ons de mogelijkheid om weer leuke 
activiteiten te organiseren! Wij hopen dat de 
oliebollen en appelbeignets hebben 
gesmaakt! Ze zijn in ieder geval 
met heel veel liefde 
gebakken.

www.autovanoortrebelle.nl www.autovanoortrebelle.nl
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Notulen Algemene Ledenvergadering 2017
Datum:  26 oktober 2017
Locatie:  Theothorne, Dieren
Tijd:  20.00-22.00 uur

Aanwezige Leden: 
Marleen van den Tooren, Wilma van den 
Tooren, Robert van den Tooren, Rob van den 
Tooren, Mia Smeltink, Frank Teunissen, Corma 
Bodt, Judith Akse, Niels Akse, Erik de Jonge, 
Ruurd Witteveen, Ilse Overgoor, Marja van 
Sluijs, Bert Akse, Nicole Pieper, Edward van 
Ginkel, Ronald Geerdes, André Knecht, Henk 
Karmiggelt 
 
Bestuur: Gerwin de Boer (voorzitter), Gerard 
Uenk, Daan van Gaalen, Robert van Gaalen, 
Marianne van Voorbergen, 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: Jan Kevenaar, Lianne Overgoor, 
Alex de Kok

Ingekomen stukken: geen
Alex heeft verzocht om Spelregelbewust te 
bespreken. Komt terug bij de speerpunten.

3. Notulen ALV 2016
De aanwezige leden hebben geen 
opmerkingen op de notulen. 
De notulen van de ALV van 2016 worden 
vastgesteld.

4. Verkiezing bestuur
Tijdens de Algemene ledenvergadering wordt 
het nieuwe bestuur gekozen. 

Er is op een positie een wisseling voorgesteld:
Invulling vacature secretaris: Els Dik
Tegenkandidaten: Geen
Functie voorzitter Sponsorcommissie
Kandidaat: Geen
De ledenvergadering gaat akkoord met de 
voorgedragen kandidaat. Het bestuur blijft 
zoeken naar de openstaande vacature voor 
de functie van voorzitter sponsorcommissie. 
Kandidaten kunnen zich melden via  
bestuur@avorebelle.nl.
Tijdens de vergadering wordt afscheid 
genomen van Marianne van Voorbergen. Zij 
heeft samen met Inge de afgelopen jaren de 
bestuursfunctie Beachvolleybal ingevuld. Inge 

Notulen ALV 2017
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blijft dit doen. De taken van  Marianne worden 
overgenomen door Ruurd Witteveen. Mogelijk 
dat Ruurd ook deel gaat nemen aan het 
bestuur. De voorzitter bedankt Marianne van 
Voorbergen voor haar inzet voor de vereniging 
van de afgelopen jaren. 
Het nieuwe bestuur bestaat nu uit:

Functie Seizoen 2017-2018

Voorzitter Gerwin de Boer

Secretaris Els Dik

Penningmeester Gerard Uenk

Technische Commissie Aven Akse

Wedstrijdsecretariaat Thomas Eskes

Activiteitencommissie Daan van Gaalen

Public Relations Robert van Gaalen

Beachvolleybal Inge van den Tillaard

Sponsorcommissie Vacant

5. Verslagen commissies 
Alle commissies lichten hun verslag toe 
aan de hand van enkele sheets in een 
Powerpointpresentatie. Inge toont een flitsend 
filmpje van het beachvolleybal.

Beachvolleybal
We hebben een leuk seizoen 
gedraaid, met 11 mini’s, 18 
jeugdleden, 26 senioren en 
4 niet-leden (!). Het aantal 
beachleden loopt daarmee iets 
terug met voorgaande jaren. 

Nieuwe ontwikkelingen waren: een nieuwe 

abonnementsvorm (competitie- en 

familieabonnement), er is meer aandacht 

besteed aan communicatie (zo is er een eigen 

Twitteraccount), digitale inschrijving en staat 

er meer informatie op de website. We hebben 

de velden verhuurd en hebben een succesvolle 

beachcompetitie en jeugdbeachcompetitie 

georganiseerd. Op de vaste woensdagavond 

was er vrij spelen, wat ook mogelijk was op 

iedere andere dag. Het geheel werd afgesloten 

met een mooi eindtoernooi.

Voor komend seizoen hebben we weer nieuwe 

plannen. Als vaste ankers organiseren we weer 

een seizoensopening, de vaste woensdagavond 

om vrij te spelen, de jeugdbeachcompetitie 

(JBC) en de beachcompetitie voor senioren. 

Daarnaast richten we ons op nieuwe 

activiteiten. We willen inzetten op meer 

externe leden. Ook willen we de samenwerking 

zoeken met andere verenigingen, bijvoorbeeld 

met Zutphen. We gaan minstens twee 

extra clinics organiseren. Beach moet voor 
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de jeugd nog aantrekkelijker worden. We 
willen graag investeren in de jeugd; uit de 
speerpuntenavond kwam de behoefte aan een 
vaste jeugdtrainer naar voren. Tot slot laat Inge 
een flitsend filmpje zien dat ze gemaakt heeft 
van de beach: 100 smashes! (https://youtu.be/
ZOjo1S5vMgY).

Wedstrijdsecretariaat
De zaalhuur is op wedstrijddagen qua tijdsduur 
verlengd. Dit was nodig omdat de wedstrijden 
langer doorlopen. Afgelopen seizoen zijn 
veel wedstrijden naar de vrijdag verplaatst. 
Daardoor vervielen er soms trainingen. Dit 
jaar proberen we minder wedstrijden op de 
vrijdag te plaatsen. Dat lukt niet altijd, maar we 
streven er wel naar.
Vraag van André Knecht: Er zijn verenigingen 
die zich voor de zaterdagcompetitie 
inschrijven, maar dan bellen of de wedstrijden 
naar een doordeweekse dag verplaatst kunnen 
worden. 
Antwoord van Thomas: Het team moet 
beslissen. Als het team nee zegt, zegt het 
wedstrijdsecretariaat ook nee. Er zijn nu geen 
teams die consequent zaterdagen willen 
verzetten, wel incidenteel. We willen ook niet 
al te beperkend zijn, want we kunnen soms 
zelf ook wel eens niet. Als het structureel 
voorkomt, laat het aan het bestuur weten, dan 
gaan we in gesprek met Nevobo.
Het bedrag qua boetes bedroeg in 2016/2017 

45 euro. In 2015/2016 was dit 120 euro en in 
2014/2015 50 euro. De boetes gaan naar 
verwachting omlaag met het digitaal wedstrijd 
formulier (DWF), want verkeerd noteren kan 
dan niet meer. Wel kun je nog spelers mee 
laten spelen die te hoog zijn ingedeeld. Twijfel 
je of speler zich heeft vastgespeeld, vraag het 
aan Thomas, die kan het makkelijk nazoeken. 
Een andere wijziging betreffen de pasjes; 
die gaan nu via de ledenadministratie, Anja 
Wijnveld.
Alex heeft weer enkele scheidsrechters-
bijeenkomsten geregeld. Die worden goed 
bezocht en zijn zeer welkom. Frank: “Heel 
handig, nieuwe (en ook oude) regels komen 
weer even langs”. Het DWF wordt ingevoerd. 
We testen nu twee systemen: ‘live bijhouden’ 
en ‘resultaat invoeren’. Heb je opmerkingen, 
laat het weten. Er is een nieuwe teller-
aanwijzer: Inge v.d. Meijde (dames 4).
Vraag van Judith Akse:  Is bij het bestuur 
bekend dat je tijdens de wedstrijd punten 
kunt wijzigen ‘van buitenaf’?  Dit gebeurde bij 
dames 1. Antwoord: De Nevobo weet ervan. 
We pakken het op.

PR-Commissie
De PR commissie ondersteunt de vereniging 
met allerlei PR activiteiten en zorgt voor 
positieve promotie van de vereniging. De 
PR-commissie heeft een bestuurslid en twee 
ondersteunende leden. Ze zorgt voor berichten 
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op eigen en externe media. Er was positieve 
promotie op onze website, 
In de Regiobode, de Gelderlander in onze 
eigen Volleyskoop en door reclame uitingen 
(posters, reclameborden en vlaggen). Er 
zijn dit jaar 16 stukken in de regiobode 
geplaatst of op regiobodeonline.nl. Tip om 
daar eens te kijken en te zoeken op Rebelle. 
De Gelderlander doet wekelijks verslag van 
de thuis- en uitwedstrijden. De verslaggever 
verkrijgt de info via de coach of de aanvoerder. 
Bijzonderheden en aandachtspunten over onze 
vereniging worden gemeld bij de verslaggever. 
De Volleyskoop wordt samengesteld met 
nieuws van de leden en informatie van bestuur 
en commissies. Alex en Maarten zorgen er voor 
dat er 5 x per jaar een prachtige Volleyskoop 
wordt uitgebracht. Alex gaat stoppen met 
de Volleyskoop en wij zijn op zoek naar een 
vrijwilliger die dit over wil nemen. Er wordt een 
dringend beroep gedaan op de leden om info 
aan te leveren.
Wij willen de Volleyskoop vooralsnog als 
papieren versie laten bestaan. Ruurd merkt op 
dat de pdf’s van de Volleyskoop op de website 
nu niet beveiligd zijn.   

De website is enkele jaren geleden vernieuwd 
en wordt continu verbeterd. De PR-commissie 
en de webmaster maken niet het nieuws; 
nieuws moet aangeleverd worden en daar 
hebben we de leden voor nodig. Leden 

wordt gevraagd info aan te leveren als; 
wedstrijdverslagen, foto’s, stukjes over 
evenementen e.d. 
We hebben inmiddels 14 reclameborden en 
beachvlaggen. Dit is professioneel voor het 
niveau waarop we spelen. Wilma geeft aan dat 
als er veel vlaggen in een wieldop staan, je de 
teksten niet goed meer kunt lezen. We gaan 
achter meer wieldoppen aan.

Technische Commissie (TC)
De TC houdt zich bezig met samenstellen van 
teams, het zoeken naar trainers en het maken 
van veld-indelingen. In het afgelopen seizoen 
is het gelukt om voor alle teams trainers te 
vinden. Dit jaar is het voor één team (Meisjes 
C1) niet gelukt om een trainer te vinden. Er 
wordt nu in het herenteam gerouleerd met 
trainers. Dit is geen optimale situatie.
Jan van de Mast & Jan Kevenaar hebben 
afgelopen jaar voor laatst competitie gespeeld. 
Jan van de Mast is nu zaalwacht. Sven geeft 
aan hoe de teams gespeeld hebben. Dames 3 
waren twee jaar op rij kampioen, ze spelen dit 
jaar eerste klasse. Dames 2 is gedegradeerd. 
De mini’s niveau 4.1 zijn tweemaal kampioen 
geworden. Heren 2 is gepromoveerd. Dames 
1 heeft via p/d-wedstrijden gehandhaafd. Zij 
hebben nu een nieuwe trainer.  Merel de Boer 
doet dit jaar mee met Regionaal Talentcentrum 
(RTC) bij meisjes onder de 14.
We doen mee aan Sjors sportief, leerlingen van 



Grotenhuis Makelaardij nieuwe sponsor mini’s



Grotenhuis Makelaardij nieuwe sponsor mini’s
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basisscholen kunnen zich aanmelden voor een 
proeftraining. Een aantal hiervan heeft zich 
aangemeld als lid bij de vereniging.

Sponsorcommissie
De sponsorcommissie spant zich in om de 
relatie met de sponsoren te onderhouden 
en zorgt dat de contracten up to date zijn. 
Af en toe worden de sponsoren in de zaal 
uitgenodigd voor een drankje.
Er zijn twee contracten  verlengd: Van der Veen 
en Van Breda. Mooi voorbeeld van een goede 
samenwerking is Heren 1, dat heeft geserveerd 
bij het 40-jarig bestaan van Van Breda.
We hadden de Spelerij als sponsor van het 
circulatievolleybal. Nu heeft Fabian Grotenhuis 
een contract voor 5 jaar getekend. Hierbij 
hoort een sponsorbord en sponsorvlag. 
Daarnaast krijgen alle spelers nieuwe shirtjes. 
We hebben ook kleinere sponsoren, dit 
jaar zijn er hiervoor 12 sponsorborden, met 
beachvlag. Het streven is om elk jaar een borrel 
voor de sponsoren te houden. We vragen de 
leden hierbij graag om wat hulp.

Activiteitencommissie
Als activiteitencommissie willen we de 
banden in de vereniging versterken door 
het organiseren van leuke activiteiten voor 
iedereen. We streven ernaar om elk jaar weer 
wat nieuwe dingen te doen, zoals de black 
light competitie afgelopen jaar. De Ladies 

Night was dit jaar in een ander jasje gestoken, 
met workshops koken en bonbons maken in 
Theothorne. De oliebollen en bloembollenactie 
komen altijd terug, ze genereren opbrengsten 
voor de vereniging.
Nieuwe activiteiten zijn: de jongens tegen de 
meisjes, de pubquiz, en activiteiten voor de 
jeugd.
De activiteiten voor dit seizoen zijn: 30 
september Black&White party, 18 november 
Jongens tegen de meisjes, 29 november 
Sinterklaas, 20 december Aprés-ski 
mixtoernooi, 3 februari Pubquiz, 9 maart 
Activiteit voor de jeugd, 21 april Eindfeest en 
30 mei Mixtoernooi.

Uit het publiek komt de vraag: wordt er op 
Facebook ook getoond wie er al gaan? Daan 
antwoordt dat dit inderdaad zo is; er wordt een 
event aangemaakt.
Je kunt zelf ook met een idee voor een 
activiteit komen: Frank heeft bijvoorbeeld een 
excursie naar een bierbrouwerij geregeld.

6. Financiën 2016-2017
Gerard toont de overzichten van inkomsten 
en uitgaven over 2016/2017 en benoemt 
de zaken die opvallend zijn. Qua inkomsten: 
De contributie-inkomsten zijn iets lager dan 
begroot, we zijn soepel geweest met blessures. 
De opbrengsten van de tweede training vallen 
– evenals voorgaande jaren – lager uit dan 
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begroot. Men stopt soms halverwege. Er wordt 
gekeken hoe we opgave voor tweede training 
duidelijker kunnen regelen. De opbrengsten 
van de sponsoren zijn hoger dan begroot, met 
name vanwege de sponsorborden.
Vanuit de zondagtraining zijn er geen 
inkomsten, omdat dit gestopt is. De Grote 
clubactie heeft minder opbrengst dan vorig 
jaar, maar de Bloembollenactie zorgt voor en 
positief resultaat.
Het beachvolleybal heeft meer opgeleverd dan 
begroot.

Qua uitgaven: deze zijn iets hoger dan de 
inkomsten. De uitgaven van Nevobo vallen 
hoger uit dan begroot, dit is mede door het 
wegvallen van de stimuleringsregeling. De 
zaalhuur was iets hoger dan begroot, deels 
doordat de zaalhuur van augustus niet is 
meegenomen in de begroting, deels door 
andere begroting maandagavondtrainingen 
en de opzegtermijn voor de zondagtraining. 
De uitgaven voor de trainers zijn lager dan 
begroot, mede doordat de trainer van Dames 
1 eerder is gestopt. De kosten voor materialen 
vallen hoger uit dan begroot, door de nieuwe 
netten voor het circulatievolleybal. De kosten 
van het beachvolleybal vallen lager uit dan 
begroot, door een meevaller met de huur en 
doordat de gemeente dit jaar het onderhoud 
heeft betaald. Vanaf dit jaar betalen we zelf het 

onderhoud. 
Frank merkt op dat de zaalhuur, training en 
Nevobo jarenlang te laag begroot zijn en de 
trainer te hoog en doet de suggestie de 
begroting iets aan te passen. Gerwin en Gerard 
geven aan dat de begroting voor komend jaar 
goed bekeken is op deze aspecten.

7. Verslag Kascommissie
Wilma geeft aan de boeken met Mia grondig 
gecontroleerd te hebben. Alles is in orde 
bevonden door de kascommissie. Het bestuur 
wordt  decharge verleend en sluit het boekjaar. 

8. Verkiezing Kascommissie
Wilma verlaat volgens planning de 
Kascommissie. Frank meldt zich aan als nieuw 
lid van de Kascommissie. Robert van der 
Tooren is reservelid Kascommissie. De nieuwe 
leden worden door de vergadering akkoord 
bevonden.

9. Vrijwilliger van het jaar
Ed Wolf wordt verkozen tot vrijwilliger van het 
jaar. Ed zet zich al vele jaren in als zaalwacht 
van de vereniging. Dit houdt in dat hij alle 
thuiswedstrijden in de zaal is te vinden en af en 
toe een wedstrijd fluitend moet overnemen. 
Dit altijd met veel plezier. Hij is helaas niet 
aanwezig, maar tijdens de eerstvolgende 
training zal hij in de zaal worden gehuldigd.
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10. Beleidsplan
De basis voor een beleidsplan bestaat 
uit de juiste speerpunten. Het bestuur 
heeft daarom op 5 oktober j.l. een 
speerpuntenavond georganiseerd, waar de 
leden konden meedenken en -praten over het 
gepresenteerde voorstel van speerpunten. 
Gerwin presenteert de geselecteerde 
speerpunten in de ALV. Deze zijn terug te 
lezen in de Volleyskoop. Voorstel van Wilma 
t.a.v. een speerpunt over spelregels: bied 
‘Spelregelbewust’ ook voor de ouders aan.
Tijdens de speerpuntenavond organiseerde 
Frank de totstandkoming van een top 10 
van acties, kleine activiteiten die er anders 
niet van komen en die op deze manier goed 
uitvoerbaar zijn. Deze top 10 staat in de 
Volleyskoop vermeld. Je kunt je bij hem voor 
een kleine actie aanmelden.

Het oude beleidsplan van Auto van Oort/
Rebelle was niet meer up to date. Het bestuur 
heeft daarom het beleidsplan geactualiseerd. 
De speerpunten dienen als basis voor dit 
beleidsplan. Daarnaast is het technisch 
beleidskader geüpdate en is een hoofdstuk 
‘beachvolleybal’ toegevoegd. De leden gaan 
akkoord met de speerpunten en met het 
beleidsplan.

11. Vaststellen begroting
Gerard licht de begroting toe voor 

2017/2018. 162 Leden hebben zich dit 
seizoen opgegeven, dat is iets minder dan 
2016/2017. In de uitgaven is wel zaalhuur 
voor een zondagtraining opgenomen. We 
willen namelijk wel weer een zondagactiviteit 
organiseren.
Vraag vanuit de leden: Waarom is het 
jeugdkamp lager begroot?
Gerard geeft aan dat het bedrag is aangezien 
het jeugdkamp al heeft plaatsgevonden.
Het bestuur stelt voor om de contributie met 
2 euro te verhogen, ter indexering en ter 
compensatie van de bijdrage van Nevobo die 
vervalt. Leden gaan akkoord met de begroting, 
inclusief de 2 euro ophoging van de contributie 
voor alle leden.

12. Rondvraag en sluiting
Wilma: Zou het bestuur met de gemeente 
willen bespreken hoe om te gaan met 
Gelrepas-leden. Het lid worden en opzeggen 



Pagina 17www.autovanoortrebelle.nl

Volleyskoop Januari 2018

verloopt vaak niet correct, wat bij teams 
indelen lastig is. 
Judith geeft aan dat actie moet worden 
ondernomen ten aanzien van het gebruik van 
foto’s van leden. Je moet hiervoor akkoord 

hebben van de leden. Het bestuur gaat 
hiermee aan de slag. 
Verzoek: mag er een shirt komen voor de 
zaalwacht, zodat deze herkenbaar is. 
Website: als je naar kopje sponsoren gaat, 
staat er hoe je sponsor kan worden, maar de 
huidige sponsoren zijn niet vermeld.
Niels: De berging ligt vol met oude ballen 
en oude kleding. Gerwin geeft aan dat dit 
naar Roemenië kan. Ballen kunnen verkocht 
worden. Wilma geeft aan dat shirtjes van 
mini’s Spelerij nagegaan moeten worden. 

Gerwin sluit de vergadering en nodigt de leden 
uit voor een drankje.

Hieronder zijn de nieuwe contributietarieven te vinden, zoals vastgesteld op de algemene 
ledenvergadering van 26 oktober 2017.

Contributietabel Vereniging Nevobo Tweede training

CMV-jeugd (jonger dan 12 jaar) € 89,50 € 45 € 60

A/B/C-jeugd (12 t/m 17 jaar) € 127,50 € 86 € 73

Senioren (18 jaar en ouder) € 155,50 € 105 € 93

Recreanten (18 jaar en ouder) € 143,50 n.v.t. n.v.t.



In elke Volleyskoop wil ik vragen behandelen 
over allerlei zaken die met spelregels en 
scheidsrechters 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: Op de Algemene Ledenvergadering 
werd er gesproken over het verplicht halen van 
een spelregeltoets. Hoe zit dat?

Antwoord: Dat klopt, in het nieuwe 
beleidsplan is opgenomen dat elk 
competitiespelend lid  binnen nu en vijf jaar 
zijn spelregelbewijs haalt. De redenen hiervoor 
zijn:
• Betere kennis van de spelregels zorgt 

voor meer begrip voor beslissingen 
van scheidsrechters en daardoor meer 
spelplezier voor zowel de speler als de 
scheidsrechter.

• Kennis van spelregels voorkomt soms dat 
je iets doet wat afgefloten zou worden.

• Het verlagen van de drempel om zelf 
scheidsrechter te worden. Na het halen 
van je spelregelbewijs ben je namelijk al 
officieel scheidsrechter, en mag je bijna 

alle jeugdteams al fluiten.
• Het makkelijker maken van vervanging 

vinden voor huidige scheidsrechters. 
Er wordt niet van iedereen verwacht 
dat hij/zij vast gaat fluiten. Maar omdat 
iedereen scheidsrechter is, kan er wel van 
een teamgenoot een wedstrijd worden 
overgenomen als die zelf niet kan fluiten.

• Binnen andere sporten is het al enkele 
jaren verplicht, en de kans zit er dik in dat 
de Nevobo dit ook gaat verplichten.

Het spelregelbewijs kan je halen via www.
volleybalmasterz.nl. Hier staan de regels in 
begrijpelijke taal uitgelegd en kun je eerst met 
verschillende onderdelen oefenen voordat je 
je eindtoets maakt. Die eindtoets bestaat uit 
20 multiplechoicevragen. Voor deze eindtoets 

Wat dan, Scheids?!

www.autovanoortrebelle.nl
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moet je inloggen met je volleybal.nl-account. 
Het kan dus zijn dat je deze eerst even moet 
aanmaken met je relatiecode.

Waarschijnlijk gaan we vanuit de vereniging 
ook enkele momenten aanbieden waarop 
jullie gezamenlijk die toetsen kunnen maken 
en vragen kunnen stellen, maar je mag het 
natuurlijk ook zelf thuis doen. Of als je als 
team het met z’n allen een keer voor of na de 

training wilt doen, kunnen we daarbij, als dat 
gewenst is, vast ook assisteren.

Dus nogmaals, het is geen verplichting dat 
iedereen ook daadwerkelijk gaat fluiten, maar 
we gaan er de komende jaren wel naartoe 
werken dat het spelregelbewijs verplicht is om 
te halen als je competitie wil spelen.
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Zoals jullie tijdens de thuiswedstrijden al 
gemerkt hebben, wordt er dit seizoen 
geteld met iPads. Dit Digitale Wedstrijd-

formulier (DWF) wordt tot nu toe op twee 
manieren gebruikt: met ‘live bijhouden’ en met 
‘resultaat invoeren’. Bij de eerste variant wordt 
de tablet in feite je telformulier. Punten bijtel-
len, wissels regelen, straffen toekennen etc. 
gaat allemaal op de tablet: live. Bij de tweede 
variant, resultaat invoeren, voer je vooraf in-
formatie in op de tablet, tel je op een papieren 
formulier, en voer je achteraf de standen en 
eventuele bijzondere zaken (zoals kaarten) in 
op de tablet.

We hebben met beide vormen 
geëx- perimenteerd en  
wilden graag weten hoe 
beide vormen bevielen 
voor de tellers. Tijdens 
de algemene leden-
ver- gadering in oktober 

hebben we reeds 

aangegeven dat we tijdens het seizoen beide 
vormen zouden evalueren.

Wij horen vooral dat het live bijhouden goed 
bevalt. Het digitale systeem werkt meestal naar 
behoren en is makkelijk aan te leren. Het helpt 
natuurlijk dat wij twee zaalwachten hebben 
die altijd aanwezig zijn om te helpen. Sinds za-
terdag 16 december zijn zij nu ook herkenbaar 
aan hun rode trainingsjack. Als je dus vragen 
hebt over de iPads of het DWF, kun je het aan 
Jan en Ed vragen!

Om een lang verhaal kort te maken: door de 
goede ervaringen met Live bijhouden zullen wij 
in de tweede helft van het seizoen in principe 
alle wedstrijden tellen met behulp 

van de iPad, en zijn de pa-
pieren formulieren verleden 

tijd. Mocht de iPad of het 
DWF toch niet werken, 

dan is er altijd zo’n 
formulier achter 

de hand.

Auto van Oort/Rebelle live!



Ach, ach, ach, daar zitten ze dan. Two grumpy old men. Cees & 

Albert van onze recreantengroep. De één met een gebroken arm, de 

ander met een gebroken pink. Door de omstandigheden bevorderd 

tot supporter-muppet. Daar zijn ze ook al goed in! Trouw komen ze 

iedere wedstrijd bij de recreantencompetitie kijken zolang ze niet 

mee kunnen doen. Tof hè?
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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
Technische Commissie Sven Akse tc@avorebelle.nl 06-51806382
Beachvolleybal Marianne van Voorbergen beach@avorebelle.nl

Inge van den Tillaard inge@leeman.eu 06-55751003
Wedstrijdsecretariaat Thomas Eskes wedstrijdsecretariaat@avorebelle.nl

Daan van Gaalen activiteiten@avorebelle.nl 06-37341125
Robert van Gaalen pr@avorebelle.nl 0313-414946

Activiteitencommissie
Public Relations
Sponsorcommissie 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) e89,50 e45,00 e60,00
ABC Jeugd (12 t/m 17 jr) e127,50 e86,00 e73,00
Senioren (18 jaar en ouder) e155,50 e105,00 e93,00
Recreanten (18 jaar en ouder) e143,50 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 —




