
 
 
Verslag ledenvergadering SNVV  12 mei 2015 

1. Opening 
Arjen Rijpkema opent de vergadering en laat de presentielijst rondgaan. 
Aanwezig:  
Renske de Vries, Bert Mol, Antsje Smeding, Richard Hornstra, Marise Agricola, Aurelia de 
Jong, Marieke vd Werf, Marieke Knoop, Richtje gricola, Hiske Vogelzang, Yvonne Brinksma, 
Bettie Knoop, Hielkje de Wolff, Marjan de Boer, Sieta Zijlstra, Rinske Steneker, Theo Nota, 
Bernard Steneker, Frits Sybesma, Tjitte Feenstra, Ida Werkman, Femke de Haas, Yfonka van 
Aalsum, Sasja Kramer, Sjoerd Hylkema, Karin vd Wal, Ids Schaap, Pieter de Haas 
Met kennisgeving afwezig: 
Annie en Bart Zijlstra, Brenda Bax, Tyanne Brinksma, Renske Bruin, Akke Russchen. 
 

2. Vastellen agenda 
De agenda wordt zonder aanvullingen vastgesteld. 
 

3. Notulen ledenvergadering 6 mei 2014 
Voor kennisgeving aangenomen 
  

4. Mededelingen en ingekomen stukken 
 Koffie en thee tijdens de vergadering en de 1e consumptie na afloop zijn voor 

rekening van de vereniging; 
 Teams en/of leden die nog naar het EK-volleybal willen kunnen dit melden bij Pieter 

de Haas 
 

5. Jaarverslagen 
a. Secretariaat 

Er zijn geen opmerkingen over het jaarverslag van het secretariaat over het seizoen 
2014-2015 (verslag is als bijlage bij deze notulen gevoegd).  

b. Technische commissie 
Verslag wordt voorgelezen, geen opmerkingen (verslag is als bijlage bij de notulen 
gevoegd)   

c. Toernooicommissie 
Verslag van de commissie door Ida Werkman, geen vragen of opmerkingen. (zie 
bijlage bij deze notulen) 
Nieuwe data, 31-10 2015 Sint Maarten toernooi, 19 maart 2016 buurten en 
bedrijventoernooi. 

d. Avond vier daagse commissie 
Yvonne Brinksma doet verslag van de A4D van 19-22 mei 2014. Dit jaar hoeft dankzij 
een financiële bijdrage van Sint Nyk in e Kyk  de gevraagde bijdrage niet verhoogd te 
worden. In 2015 is de A4D van 18 tot 21 mei. 

e. Jeugdcommissie 
Antsje doet verslag van de activiteiten van het jeugdvolleybal. En doet een oproep 
om jeugdtrainers, zoals het nu lijkt komt er in het nieuwe seizoen een jongensteam. 

f. Wedstrijdsecretariaat en scheidsrechters 
 Scheidsrechters, uit de zaal komt het voorstel om alle seniorenleden de toets 

te laten doen. Na discussie wordt besloten dat 80% van het team de 
scheidsrechterstoets via internet gehaald moet hebben. Richard deelt de 
teams in die zelf een scheidsrechter moeten leveren. 



 
 

 Wedstrijden moeten op tijd beginnen en het moet duidelijk zijn of er wel of 
niet ingespeeld mag worden, Richard houdt hier rekening mee in de 
wedstrijdplanning. 

 Zaalwacht loopt goed, extra aandacht voor de formulieren, Richard zorgt dat 
die in de map zitten. 

 Informatiebijeenkomst voor scheidsrechters wordt aan het begin van het 
nieuwe seizoen herhaald 

 
6. Financieel jaarverslag en begroting 2013/2014 

 Renske licht het financiële verslag toe, geen vragen of opmerkingen; 
 Bernard Steneker  spreekt namens de kascommissie de waardering uit voor de 

financiële administratie. Hielkje de Wolff komt Nelly Koopman in de plaats, nieuwe 
samenstelling Hielkje de Wolff en Bernard Steneker; 

 Met het  voorstel  om de contributie met € 5,- te verhogen gaat de vergadering 
akkoord; 
  

7. Bestuurssamenstelling 
De vergadering gaar akkoord met de voordracht van het bestuur om Frits Sybesma als 
nieuwe voorzitter te benoemen. 
 

8. Sponsorcommissie 
Bernard Steneker geeft een toelichting op de werkzaamheden van de sponsorcommissie en 
de vrienden van SNVV. Nieuwe sponsoren kunne zich aanmelden bij de sponsorcommissie 
via Arjen Rijpkema. 
 

9. Rondvraag 
 Marike Knoop, bij de snuffelweek voor de basisscholen ontbrak SNVV, Waarom? 

Bestuur heeft geen uitnodiging gekregen, zullen dit verder uitzoeken. 
 Theo Nota, SNVV is gelukkig een eerlijk vereniging, maar dat geldt niet voor een 

aantal andere, daar gaat met de arbitrage nog wel eens wat mis. Richard Hornstra 
geeft aan dat als er incidenten zijn dat de coaches dit direct moeten melden, dan kan 
er wat aan gedaan worden bij de Nevobo. 

 Theo Nota, waarom trainen niet alle jeugdspeelsters 2 keer, daar worden ze beter 
van. Bestuur: dit past niet altijd in het trainingsschema, er wordt zo veel mogelijk 
rekening mee gehouden. 

 Marieke vd Werf verzoekt of Dames 1 op dinsdag eerder mag trainen. 
 

10. Sluiting 
Iwan en Ria worden bedankt voor de gastvrijheid, Bert deelt een bloemetje uit aan Ria 
 
 
Pieter de Haas, 15 mei 2015 
 

 
  


