
   
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Notulen 
Algemene ledenvergadering 28 juni 2022 

 
Locatie: kantine Sporthal De Scheg 
Aanvang: 20.00 uur 
 
 

1. Opening + vaststellen agenda  
Jeannette heet iedereen welkom. Fijn dat we samen in deze kantine de ALV kunnen houden.  
Er is een kleine wijziging op de agenda: punt 10 bestuurssamenstelling doen we aan het begin 
van de vergadering en wordt punt 4.  
Er zijn geen aanvullingen op de agenda. 
  
2. Notulen ALV 2 februari 2022  
De notulen worden akkoord bevonden. 
Marcelino Balster wordt officieel welkom geheten als de nieuwe penningmeester. 
Guido Mulder wordt bedankt voor de inzet van de afgelopen jaren. 
Vraag van John Ogink: hebben we iets gedaan met de leden die tijdens corona zijn afgehaakt? 
Nog niet maar dat gaan we wel doen in de komende periode. 
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken 
Er zijn geen mededelingen. 
Er zijn 2 ingekomen stukken: 
1. John Ogink: ‘Talentontwikkeling binnen Avior in mineur’. John geeft een toelichting op zijn 
verhaal. 
Het gaat over de club, niet over John. Het gaat over de potentie die de club heeft en de 
ontwikkeling die de afgelopen jaren is ingezet. Gezien de grote van de vereniging presteren we 
onder niveau qua kwaliteit, zowel bij de senioren als de jeugd.  
Als het beleid zo doorgevoerd wordt heeft het niet zo veel zin om er extra effort in te steken.  
Geen urgentie besef bij het bestuur en ook niet bij de leden. Er is potentie en kwaliteit genoeg in 
het trainers corps, maar we doen het vooral voor onszelf. Talentontwikkeling en onze 
beleidsdoelstellingen halen is op deze manier niet haalbaar.  
Kinderen die nu instromen zijn motorisch heel slecht, als we maatschappelijke 
verantwoordelijkheid nemen als club kun je veel aan de basis winnen.   
Jeannette geeft aan dat er een gesprek is geweest met John om de brief nader te bespreken. We 
nemen de inbreng van John zeker mee in de verdere ontwikkeling.  
Jeroen Jansen: wordt dit herkent door de leden wat John aangeeft?  
Deborah herkent dit zeker, de instroom van de CMV is zo veel minder geworden. En wat doen we 
eraan? Dat voelt niet goed en doet pijn. Hennie Jansen is er wel erg van geschrokken.  Floor: 
Meetrainen goed en snel invullen. Jeugdteams zijn ook erg groot, 10 of 11 spelers in een team, 
dan zitten er straks een heleboel aan de kant. Bert Kleine Schaars, gaan we hier wat aan doen en 
komen jullie hierop terug als bestuur?  



In de volgende ALV komen we hier zeker op terug. 
  
2. Vragen van Heren 4 
Heren 4 wil 2x blijven trainen. Er zijn keuzes gemaakt als vereniging die er nu voor zorgen dat we 
niet 2 keer meer kunnen trainen. Heren 4 traint hard en is er altijd. We zijn belangrijk voor de 
vereniging en doen een heleboel voor de vereniging. Altijd alles zelf geregeld, coaches/trainers 
etc. Wij staan wel voor de vereniging klaar en de vereniging niet voor ons.   
Er worden keuzes gemaakt: 5 prestatieteams dames, heren2/heren3. Er wordt gekozen voor 
nieuwe jeugd en niet voor bestaande leden.   
Gebrek aan communicatie, we hebben officieel nog steeds niets gehoord. Niemand heeft ons iets 
gezegd, en dat is iets wat steeds terugkeert. Als 2 keer trainen niet kan dan stoppen we als Heren 
4.  Het belangrijkste punt is: communiceer! Het bestuur gaat in overleg met Heren 4 om te zoeken 
naar een oplossing. 
 
4. Bestuurssamenstelling/organisatie 
Olaf van Egmond treedt af als voorzitter van de jeugdTC. Ronald Teunissen neemt dit nu al een 
tijdje waar. En dit laten we voorlopig ook zo. Ronald vult aan dat we blij zijn dat Roy Meijer nu 
weer een ondersteunende rol gaat vervullen.   
John Ogink: jaar of 10 geleden een structurele verandering gehad in het bestuur om JTC en STC 
apart te vormen. Vanuit de leden wordt aangegeven dat het goed is wel een STC en JTC 
voorzitter te hebben. Jeannette geeft aan dat dit wellicht een goed idee is maar dat we geen 
mensen kunnen krijgen om deze knip te handhaven. Daarom maken we nu een keuze om het zo 
te doen.   
Lars Souman wordt voordragen als lid van het bestuur. De ALV gaat hier mee akkoord. Wij zijn 
heel blij dat Lars het bestuur komt versterken en nu voor Algemene Zaken in het bestuur komt.  
  
5. Terugblik seizoen 2021 – 2022 
We hopen dat we het komende seizoen weer gewoon kunnen spelen en een normaal seizoen 
kunnen draaien. De terugblik vindt plaats via een getoonde film met veel leuk materiaal van het 
afgelopen seizoen.  
  
6.    Beleidsplan 2022-2026  
 Aanleiding voor de fusie in 2016 (uit: beleidsplan 2017-2020) is nog steeds actueel: 
1. Anticiperen op de toekomst 
2. Versterken prestatielijnen en behoud spelers voor vereniging  

 
We hanteren 3 uitgangspunten voor het beleid: 

• Volleybal is voor iedereen 

• De vereniging is toekomstgericht 

• Alle leden voelen zich thuis 
 
Wat pakken we de komende jaren op? 
We gaan werken langs 4 lijnen: 
1. Organisatie van het primaire proces 
2. Professionalisering van het kader, zowel het op het technische, als op het organisatorische 

vlak 
3. Versterken van verenigingsbinding onder de leden 
4. Samenwerken  
Ad 1) Organisatie van het primaire proces  

• De basis weer goed organiseren (o.a. contractbeheer trainers!) 

• Zitvolleybal is duurzaam aanbod van Avior 

• Aanbesteden nieuwe kleding  

• Uitvoeren van het technisch beleidsplan  
Ad 2) Professionalisering van het kader, zowel op het technische als het organisatorische vlak.  

• Uitvoeren plan Superclub  (2 jaar): 
Inzet verenigingsmanager tbv o.a. ledenwerving / vrijwilligers 
Inzet technisch specialist tbv ondersteunen trainers, workshops etc 
Samen met Nevobo; samenwerken met omliggende verenigingen 

Ad 3) Versterken van verenigingsbinding  



• Oppakken activiteiten naast het volleybal voor de jeugd en senioren; afgestemd op elkaar in 
het jaar. 

• Uitvoeren van vrijwilligersbeleid. Komend seizoen: 5 B’s (binnenhalen, begeleiden, belonen, 
behouden en beëindigen).  
Enkele doelstellingen komend seizoen:  

- Inzicht en overzicht vraag en aanbod binnen de vereniging 
- Hoe lopen dergelijke processen? En stellen we de juiste vragen op de juiste 

momenten? Bij nieuwe leden en bestaande leden? 
Ad 4) Samenwerken  

• Intern tussen de commissies  

• Deventer Sportbedrijf! Kantine, gemeentelijke ontwikkelingen, verenigingsondersteuning 

• -> kansen!!  

• Andere sportverenigingen in Deventer   

• Andere volleybalverenigingen in de buurt (ikv superclub) 

• Nevobo;  

• Evt andere partijen ikv maatschappelijke relevantie 
 

  
Vragen van de leden: 
-  Hoe staat het met andere verenigingen in onze omgeving: 
Dit hebben we niet heel erg scherp maar we hebben wel de cijfers van de Nevobo. Verliezen we 
leden aan andere volleybalclubs? Is het iets algemeens binnen Deventer, hebben andere 
verenigingen dit ook?  
-  We weten niet waarom onze eigen leden vertrekken, waarom is dat niet opgepakt? 
Voor 80% weten we wel waarom mensen weg zijn gegaan. Uitschrijfformulier invullen! Kunnen 
we dat gaan invoeren?  
- We moeten de gegevens goed naar boven halen constateren we als bestuur.  
Er is een landelijke trend, zie de cijfers van de Nevobo. Onderzoek ook naar verband tussen sport 
en corona.   
-  Volleybal is voor iedereen, ook zorgen voor de leden die het heel leuk vinden om te volleyballen 
maar niet direct talenten zijn. Niet andere spelers aan de kant zetten ten koste van de talenten. 
Iedereen wil graag volleyballen.  
-  Hoe groot willen we eigenlijk zijn? Kwaliteit of kwantiteit?  
-  Ledenwerving even apart benoemen in het beleidsplan 
 - Suggestie: trend van ledenaantal is belangrijk. Maar ook indicatoren over kwaliteit toevoegen: 
aantal gediplomeerde trainers, hoeveel teams schrijven we in bij het NOJK, hoeveel punten scoor 
je op de Jaap Hofstede trofee? Daar kunnen we op gaan meten. Kwalitatieve indicatoren 
toevoegen aan het beleidsplan.  
 
7.   Actieplan voor 2022-2023 op de 4 lijnen 

We kunnen niet alles tegelijk, we hebben een aantal actiepunten voor komend jaar geformuleerd:   
Lijn 1 
- Contractbeheer trainers is opgepakt  
- Materiaalbeheer: 3 materiaalmannen beschikbaar. Materiaal beheer goed op orde, bekend maken 
dat ze er zijn.   
- Zaalwacht: aanvoerdersavond aan het begin van het seizoen onder andere over de zaalwacht maar 
ook over andere zaken die van belang zijn.   
- Zitvolleybal: ook lid worden van de vereniging  
- Aanbesteding nieuwe kleding  
- Uitvoering technisch beleidsplan: aandacht voor breedtesport, aandacht voor meer kwalitatieve 
sport. Beleidsplan hebben we nu ongeveer 2 jaar, maar we moeten er concreet mee aan de slag. 
Doorontwikkelen en evalueren. Kunnen we het allemaal wel waarmaken. De wereld is in ontwikkeling, 
ook wat er leeft binnen de vereniging. We hebben input van de leden nodig, help ons daar alsjeblieft 
mee.  
- Communicatie: daar missen we dingen. Dat vinden we vervelend en hebben we last van. We willen 
graag zichtbaar zijn, zichtbaar bij de teams. We hebben coördinatoren, die moeten zichtbaar zijn en in 
gesprek gaan.   
- Jaarplanning: wanneer stoppen we, wanneer trainen we etc. Die gaan we maken  
- We hebben indicatoren nodig om te meten hoe we het doen. Die hebben we onvoldoende in beeld 
en willen we zeker mee aan de slag.   



  
Lijn 2  
Uitvoering plan Superclub komende 2 jaar met een aanjagende rol van de verenigingsmanager 
Martijn Wielhouwer.  
Inzet van een technisch specialist (term van de Nevobo): Marc de Haan.  

• Trainersbegeleiding 

• Kennis delen en vergroten 

• Meer contact en binding tussen trainers 

• Technische ondersteuning voor TC’s  
Marc wil graag op een natuurlijke manier met potentiële trainers aan de slag. Meelopen, stages etc 
John Ogink biedt zich hier ook voor aan.  
  
Ronald Teunissen vult aan: iedereen uitnodigen om zorgen etc snel te delen. Zoek de mensen op! De 
TC's zien niet alles. Kom dus ook bij ons als je iets wilt delen! Wij zoeken jullie op, maar jullie moeten 
ons ook opzoeken.  
  
Lijn 3  
Voor het versterken van de verenigingsbinding (zie ad 3) hierboven) is het ook belangrijk dat we goed 
transparant maken welke teams al welke taken doen. Hier een overzicht van maken.  
  
Lijn 4  
Zie hierboven bij ad 40.  
De sheets zullen bij de notulen worden gevoegd. 
  
Opmerkingen van leden: 
- Het is belangrijk dat het bestuur concreet maakt wat ze nodig hebben van de leden. Per team en per 
lid aangeven wat we nodig hebben. Wat verwacht je van de leden en wat kan een lid verwachten?   
- Hoe bereik je de mensen, gebruik je social media. Social media team, misschien binnen de teams 
meer via de trainers!  
- Helpende handjes gebruiken om langs te gaan bij de teams.  
- Goed inzichtelijk maken welke teams nog echt niks doen. Dat ook wel bekendmaken en elkaar 
daarop aanspreken.  
 
8.    Contributievoorstel 2022 - 2023 

Marcelino geeft een toelichting op het contributievoorstel. De sheets worden meegestuurd met de 
notulen. 
Een ruime meerderheid gaat akkoord met het contributievoorstel.  
 

9.    Begroting  
Er zitten op dit moment uitdagingen in de begroting. We hebben een onzekere periode achter de 
rug, er is nu geen goed vergelijk mogelijk. 
Ook hebben we te maken met onzekerheden, vooral of corona ook komend seizoen impact gaat 
hebben (kantine omzet, oliebollentoernooi etc). We houden nu geen rekening met corona in onze 
begroting. Daarnaast blijven we afhankelijk van sponsoren, mogelijke subsidies en de gemeente. 
 

10.  Lid van verdienste  
Roy Meyer is voorgedragen als Lid van Verdienste vanwege zijn jaren lange inzet voor SVS en 
later Avior. Het bestuur neemt deze voordracht graag over en legt de benoeming van Roy Meyer 
als Lid van Verdienste graag voor aan de ALV.  De ALV stemt, met applaus, in met de benoeming 
van Roy Meyer als Lid van Verdienste van volleybalvereniging Avior! 
 

11.  Rondvraag 
-  We stellen veel vragen maar hebben geen antwoorden gekregen. Graag meer aandacht geven 
aan antwoorden op de vragen.   
- John Ogink: bij elkaar zitten voor de teamindeling. Datum van uitschrijving schijnt het probleem 
te zijn om eerder met de teamindeling te beginnen. Kunnen we de datum van uitschrijving tot 
maximaal 1 juni laten lopen zodat we eerder kunnen starten met de definitieve teamindeling.   
We moeten meenemen in de jaarplanning dat mensen minimaal een maand van tevoren moeten 
opzeggen. De contributie loopt van 1 juli tot 1 juli. Communicatie is hier essentieel!  
- Ton Simons: Wil graag de complimenten geven aan het bestuur, we moeten allemaal samen de 



vereniging maken! 
 - Hennie Jansen: Tarief per uur bij Helios voor de beachvelden. Vorig jaar hebben we daar een 
beetje aan bij gedragen omdat we weinig in de zaal hebben gespeeld. Nu niet. Je moet het 
reserveren voor 15 euro per uur. Jeremy Waslander is contactpersoon. We zetten het op de 
website en social media hoe dit werkt  
 

 


