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Verslag Excelsior Algemene Leden Vergadering 

 
Datum 30 oktober 2018 

Aanwezig 
bestuur (6) 

Marianne Daamen:  voorzitter 
Anneke Doornbos:  penningmeester 
Dirk-Jan Verweerd:  vrijwilliger coördinator 
Jacqueline van Vliet:  voorzitter jeugdcommissie 
Nynke Hofstra:  voorzitter TC 
Maartje Jansen:  wedstrijdsecretaris en ledenadministratie (notulist) 

Aanwezige 
leden (22) 

Romy van den Berg, Sanne van Laar, Corine Raats, Lianne Wezeman, Harry 
Daamen, Marisa Geurts, Sietze Visser, Fleur Verweerd, Lieke Evers, Jorien 
Onink, Roos Onink, Peter Pos, Miranda Ebbers, Heidi van Grootheest, Astrid 
Rooseboom, Lyanne Lakerink, Michiel Luttikhuis, Bob Bouman, Amber 
Janssen, Timo van Harten, Dik van Merkestijn en Mehmet Uz.   

Afwezig Eddie Bokkers: secretaris 
Arjen van Trigt: sponsor commissie 
René Schollaart: voorgedragen als erelid 

 

1. Vaststellen van de agenda 

Agenda is zonder aanpassingen aangenomen. 

 

2. Notulen ALV 2017   

Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen van 2017. De actiepunten van de notulen van de 

ALV van 2017 worden doorgenomen: 

 

Logo:     gedaan 

Bijeenkomst Vellige Handen:  nog niet gedaan 

VOG    loopt 

Beachvelden:    uitgezocht 

WaHo leden   gedaan 

Analyse zaalhuur:   gedaan 

Sponsorkliks   gedaan  

Bestemming oude kleding gevonden 

 

3. Terugblik seizoen 2017-2018 (Marianne) 

 
Excelsior Volleybal  
We hadden afgelopen jaar voor het eerst sinds lange tijd weer een voltallig bestuur. Zij heeft 

afgelopen seizoen ongeveer elke zes weken vergaderd. Er werd gesproken over de missie en visie 

en welke doelen we wilden bereiken. We streven naar een goede balans tussen ontspanning en 

prestatie We hebben een gezellige leuke enthousiaste vereniging met veel betrokken leden en dat 

willen we graag zo houden. Wat is daarvoor nodig? Voldoende leden, voldoende vrijwilligers om de 

vereniging draaiende te houden en voldoende financiële armslag om goed en gezellig te kunnen 

blijven volleyballen. 

 

We zijn met 100 leden erg klein om dit alles te kunnen blijven realiseren. Begin dit jaar toen we 

bezig waren met het komend seizoen en onze jaarlijkse ledeninventarisatie, bleek dat we: 
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• Te weinig heren hebben om op promotieklasse niveau te kunnen blijven spelen!   

• Te weinig vrijwilligers om bestuurlijk en financieel de begroting sluitend te krijgen.   

• Onvoldoende mogelijkheden om onze jeugd te blijven binden en om verder te groeien etc 

 

Graag wilden we weten hoe de leden over onze eigen vereniging dachten en wensten, welke 

ideeën hebben zij en zouden er mogelijkheden zijn om te onderzoeken of we met een andere 

vereniging zouden kunnen gaan samenwerken.  

 
Enquête onder leden.  
We hebben dat in april middels een enquête onder de leden gehouden. Wat was de respons?   

Er hebben met name senioren (n=24) gereageerd op de enquête. Er is niet echt een 

aandachtspunt naar voren gekomen. Over het algemeen is men tevreden over hoe de vereniging 

draait. De meeste leden zijn positief over de samenwerking met Scylla. Dit punt komt later in de 

vergadering aan de orde.   

 
Bestuurlijk. 
Er heeft een enkele bestuurswisseling plaatsgevonden: 

• Jan Martens heeft besloten te stoppen als voorzitter TC, daarvoor onze hartelijke dank. We 

hebben Nynke Hofstra bereid gevonden om zijn plaats in te nemen als de vergadering 

ermee akkoord gaat.  

→ Nynke wordt na stemming unaniem aangenomen als voorzitter TC  

• Maartje Jansen heeft naast het wedstrijdsecretariaat ook de ledenadministratie op zich 

genomen.  

 

Ondanks het feit dat het bestuur goed gevuld is zit zij vaak aan een maximum aan tijd dat ze kan 

investeren. Gelukkig krijgen we veel ondersteuning van veel andere vrijwilligers bij de vele taken 

die het organiseren en onderhouden van een vereniging vraagt. Chapeau! We kunnen bij 

verschillende onderdelen nog zeker mensen gebruiken en de voorzitter zal dit bij het betreffende 

onderdeel ook benoemen. 

 

Doelen 2017-2018 
Bij de start van het seizoen 2017-2018 hadden we ons een aantal doelen gesteld.  

1. Financieel een gezondere vereniging maken. Meer financiële armslag door o.a. 

sponsorgelden en activiteiten  

2. Ledenwerving door clinic en of schoolvolleybaltoernooi.   

3. Nog beter opleiden van onze jeugd door mogelijkheden van 2 x trainen bv.  

4. Begeleiding vrijwilligers  

5. Realisatie beachvolleybalveld in Rhenen.  

 

Ad. 1 Financieel een gezondere vereniging maken. Meer financiële armslag door o.a. 

sponsorgelden en activiteiten  

Hoe? Meer leden betekenen meer inkomsten! Het aantal leden stijgt niet hard, maar daar is niet 

zoveel aan te doen. We doen wel mee aan de nationale sportweek en de introductieavonden voor 

50plus. Wel zijn we bezig om meer jeugd te enthousiasmeren en kennis te laten maken met ons 

volleybal. Het is ons gelukt om daar wat subsidie voor een aantal activiteiten bij de gemeente los te 

krijgen. Daarnaast hebben we in de Rijnweek een Beach demo gehouden mmv Sportservice 

Rhenen en dat was een succes.   

 

Het blijft moeilijk om financieel een buffer op te kunnen bouwen. We blijven zoeken naar 

mogelijkheden. We doen dit jaar bv wel mee aan de Grote Clubactie die hopelijk wat extra 

inkomsten oplevert.  Maar het aantal sponsoren blijft toch wat achter en dat ligt waarschijnlijk ook 
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aan het feit dat we geen echte sponsorcommissie hebben. We kennen diverse sponsorcontracten, 

van kleine tot grotere bedragen, maar we hebben mensen nodig die deze contracten aan de man 

brengen!  

 

We kunnen als uitgangspunt natuurlijk de sponsorpakketten houden maar ook bv. (eenmalig of 

voor meerdere jaren) een bijdrage laten geven van € 250 of € 500 voor het voortbestaan van de 

volleybalsport in Rhenen. In ruil daarvoor vermelding van bedrijfslogo en vermelding op facebook. 

Het hoeft niet zo ingewikkeld te zijn, een bijdrage vragen, de factuur door sturen en het logootje op 

de site! Maar we hebben dat wel nodig!,  

 

Arjen en Bob willen de opstart maken van een werkgroep sponsorcommissie maar hebben hier 

meer mensen voor nodig! Wie van u of kent u mensen die ons hiermee zou willen ondersteunen? 

 

➔ Sietze Visser biedt aan om mee te denken 

➔ Opmerkingen: Vooral de opvolging van potentiële sponsoren moet beter. De 

middenstand is een goede bron van sponsorgelden. 

 

Ad. 2 Ledenwerving door clinic en of schoolvolleybaltoernooi  

We zijn vorig seizoen gestart met 91 spelende leden. Het aantal seniorleden was 45 en het aantal 

jeugdleden was 46. We zijn dit seizoen begonnen met 104 leden, 56 senioren en 48 jeugd, dus 

gelukkig weer een stijging.  Het aantal leden heeft wel een invloed op onze begroting die straks 

door Anneke toegelicht zal worden. We moeten streven naar werving nieuwe leden en zeker 

beginnen bij de allerjongste want anders droogt het op! Niet alleen om onze financiële situatie te 

verbeteren maar ook om een gezonde vereniging te blijven. Door de clinic die in januari is 

gehouden zijn er enkele jeugdleden bij gekomen en het schoolvolleybaltoernooi zit voor komend 

jaar in de pen! 

 

Ad 3 Nog beter opleiden van onze jeugd door mogelijkheden van 2 x trainen bv.  

Door de verkenning van een fusie met Scylla, die later op de agenda staat, hopen we op termijn de 

jeugd meer mogelijkheden te bieden om vaker en beter te kunnen trainen en eventueel hogerop te 

kunnen komen. Ook hebben we dit jaar goed naar mogelijkheden gekeken om optimaal gebruik te 

maken van zaalindeling waardoor jeugd 2 x kan trainen. Dit wordt momenteel door alle jeugdteams 

aangeboden en gerealiseerd. 

 

Ad. 4 Begeleiding vrijwilligers  

Voor het begeleiden van vrijwilligers heeft bestuurslid DJ Verweerd dit in zijn pakket erbij 

genomen. Hij bezoekt en spreekt de vrijwilligers zo af en toe en waar nodig ondersteunt hij hen. 

 

Ad. 5 Realisatie beachvolleybalveld in Rhenen.  

Na een uitgebreide verkenning is besloten geen Beach veld aan te leggen binnen Rhenen door 

Excelsior Volleybal. De kosten zijn te hoog en er staan zeer onzekere baten tegenover. De 

vereniging heeft ook geen budget hiervoor. Er zijn in Veenendaal en Wageningen voldoende 

mogelijkheden om ook door ons deze sport te beoefenen.  

 

Ad.6.Accommodatiebeleid: Werkgroep Binnensport  

Excelsior vervulde een trekkende rol in  de werkgroep binnensport om zo de toekomst van het 

gastland en de een goed sportbeleid in Rhenen op de kaart te zetten. Anneke sprak in de 

gemeenteraad en stuurde verschillende brieven aan het college. Een taai proces, maar met als 

resultaat dat de gemeente een onafhankelijk onderzoek heeft gedaan naar de toekomst van het 

Gastland. En de conclusie liegt er niet om: het rapport stelt: zorg zo snel mogelijk voor nieuwbouw. 
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Daarmee zijn we er nog niet; eigenlijk is alleen de politieke discussie nu pas goed gestart. Dus we 

blijven participeren.   

 

Tot slot: bedankt de voorzitter iedereen die afgelopen jaar actief is geweest binnen onze 

vereniging bij deze ontzettend bedanken voor zijn/haar inzet. Zonder alle vrijwilligers is het niet 

mogelijk om een vereniging levend te houden. Dank jullie wel!  

 
Vooruitblik  
Tot slot een korte vooruitblik. Uitgangspunt: Het is belangrijk om een goed volleybalaanbod in de 

regio te kunnen blijven handhaven. Ook bestuurlijk en met name de jeugdontwikkeling is voor ons 

als een kleine vereniging moeilijk. Begin 2018 wees het er ook op dat we in de problemen zouden 

komen met de samenstelling van ons eerste herenteam. We hadden te weinig spelers om op 

promotieklasse niveau weer te kunnen starten in het nieuwe seizoen. Daarnaast is de sponsoring 

een aandachtspunt en al deze zaken zouden mooi zijn om dat samen te kunnen aanpakken. We 

hebben daarom contact gezocht met enkele buurtverenigingen.  Scylla uit Wageningen bleek de 

meest geschikte kandidaat om  een samenwerking en/of fusie te gaan onderzoeken. De eerste 

stap met het vormen van een herenteam is gelukt en verdere stappen in de samenwerking cq fusie 

worden straks besproken.   

 

4. Jeugdcommissie (Jacqueline): 

Jacqueline geeft aan dat we met betrekking tot de jeugd terug mogen kijken op een heel mooi 

seizoen vol gezelligheid en sportiviteit. Met in de kerstvakantie een clinic voor alle lagere 

schoolkinderen. Een aantal druk bezochte en goed georganiseerde CMV mini toernooien in het 

Gastland. Veel uitwedstrijden met coaches en rijders. Leuke trainingen bedacht en begeleid door 

onze trainers. Ook in het vinden van goede trainers en het samenstellen van de teams, het regelen 

van alle wedstrijden uit en thuis en het regelen van de mogelijkheid om te trainen in het Gastland. 

gaat veel tijd zitten. Terwijl zij dit alles benoemt, geeft ze aan dat zij toch bang is dat zij mensen 

vergeet.  

 

Uit alles blijkt dat Excelsior Volleybal Rhenen niet zonder al die vrijwilligers kan die ook in seizoen 

2017/2018 weer zoveel werk verzet hebben. Maar om een club goed draaiend te houden heb je 

nooit vrijwilligers genoeg. Wat kun jij voor onze club betekenen? Stuur een mail naar 

JeugdCommissie@excelsiorvolleybal.nl  

 

Veilige handen 
Verder wil Jacqueline alle ouders, trainers, coaches en vrijwilligers, wijzen op het stukje veilige 

handen op onze site. Veilige handen betekent niet alleen dat we zorgen voor veilige 

(speel)toestellen, maar ook dat we ernaar streven dat kinderen en jongeren zich bij ons prettig en 

veilig voelen en met plezier onze organisatie bezoeken. 

Excelsior Volleybal wil een veilige omgeving waarborgen door aandacht te hebben voor een open 

en positieve atmosfeer en door duidelijke afspraken over omgangsvormen te maken. Dit is 

belangrijk omdat ongewenste omgangsvormen daardoor minder kans krijgen, sneller 

bespreekbaar zijn en kunnen worden aangepakt als ze toch de kop opsteken. 

Ook hebben wij een vertrouwenspersoon aangesteld. Haar mailadres en telefoonnummer staan op 

de site. Alle coaches en trainers die die de gedragscode nog niet hebben ondertekend, worden 

gevraagd dit zo spoedig mogelijk te doen. 

 

  

mailto:JeugdCommissie@excelsiorvolleybal.nl
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5. Technische Commissie (Nynke) 

 
Terugblik 2017-2018  
Het seizoen werd gestart met NeVoBo competitie (H1, D1, JA1, MB1, JC1, MC1, N5-1, N5-2) en 2 

Recvol teams (D2 en G1). Alle teams m.u.v. JA1 waren goed bezet. JA1 is halverwege de 

competitie om die reden uit de competitie gehaald. De entree van D1 in de NeVoBo competitie was 

een succes, met het kampioenschap en promotie naar de derde klasse als gevolg. D2 volgt hen in 

2018-2019 in de 4e klasse. D2 is namelijk het afgelopen jaar kampioen geworden in de Recvol 

competitie en heeft ook de beker gewonnen. Ze zijn het Recvol niveau dus wat ontgroeid. Verder 

was MB1 in de eerste helft van het seizoen gepromoveerd en mocht daarom de tweede helft in de 

eerste klasse starten, waar ze wel wat moeite hadden om mee te komen. Beide c-jeugd teams zijn 

beide seizoenshelften in het midden van de competitie geëindigd. H1 is uiteindelijk als vijfde 

geëindigd.  

 
Seizoen 2018-2019  
De TC is qua samenstelling goed gegroeid. Nadat Arjen van Trigt halverwege was aangehaakt zijn 

ook Kim van Uitert en Nynke Hofstra bij de TC gekomen. Jorien Onink is gebleven. De eerste 

uitdaging was het indelen van alle leden in teams voor het seizoen 2018-2019. De volgende teams 

zijn van start gegaan: H1, D1, D2 MA1, JB1, MB1, N6.1, N6.2, N6.3 en N3.1 (allen NeVoBo) en H2 

en G1 in de Recvol. Het was vervelend dat er nog na de deadline voor afmelding en dus na het 

indelen van de teams nog een aantal mensen heeft afgemeld. Gelukkig zijn de teams allemaal 

redelijk voorzien in spelers. Het zou leuk zijn als er op CMV/C-niveau nog wat jongens bij komen, 

zodat we ook een jongensteam op C-niveau kunnen gaan vormen. We kijken binnenkort of we in 

januari al met een meisjes of mix-C team gaan starten, of dat dat volgend jaar gaat gebeuren.  

Aangezien de overgang van Niveau 6 naar C-jeugd steeds weer als heel groot wordt ervaren, is 

voor dit seizoen besloten om een tweede training in te plannen. Deze tweede training wordt op C-

veld gegeven. Zo kan er vast gewend worden aan onder andere de verschillende posities (6 in het 

veld) en de grootte van het veld. Ook de rest van de jeugd kan een tweede keer trainen; de B's op 

woensdag en meisjes A met de damesteams mee op dinsdag. We evalueren o.a. de opkomst op 

de tweede trainingen binnenkort.  

 

De trainingstijden waren een ouderwetse puzzel, met teveel clubs en teams voor de zaal. We zijn 

niet slecht uit de onderhandelingen gekomen. Alleen voor meisjes A is het vervelend dat hun 

training een aantal keer per jaar maar een uur duurt, omdat de badmintonners dan hun wedstrijden 

hebben.  

 

Daarnaast is er gekeken naar een samenwerking met Scylla Volleybal Wageningen. Doel hiervan 

is om het volleybal in Rhenen en omgeving te versterken. Concreet betekende dit dat Heren 1 dit 

seizoen is gestart onder de naam Scylla-Excelsior. Verdere samenwerking wordt momenteel 

bekeken 

 

6. Samenwerking VV Scylla Wageningen (Marianne) 

Korte samenvatting.  

• Iedereen heeft de brief met uitleg gehad waarom we dit willen gaan uitzoeken.  

• Insteek is dat wij geen volwaardig heren 1 team op de been konden brengen voor dit 

seizoen. NeVoBo ging akkoord met een combinatie spelers Scylla/Excelsior indien wij de 

mogelijkheid van een fusie zouden onderzoeken en een eerste intentieverklaring zouden 

tekenen. Dat is gebeurd en de heren spelen als Scylla-Excelsior 3 in de promotieklasse en 

staat zelfs bovenaan! 

• In de enquête van april kwamen geen bezwaren om dit te gaan onderzoeken maar formeel 

moet de ALV hier toestemming voor geven. 
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• In de volleybalwereld gebeurt het veel dat kleine verenigingen, om het hoofd boven water 

te houden, gaan fuseren.  

• Het is een proces waarin de leden dit moeten zien zitten en erover mee moeten kunnen 

beslissen. We hebben al wel enkele stappen moeten zetten om te weten waarover we 

praten. We beseffen ook dat we dit niet alleen kunnen doen en we hebben Jeroen Willems 

(voormalig interim bestuurder bij VVP Vallei Volleybal Prins in Ede) bereid gevonden om 

ons hier (kosteloos) in te begeleiden Het eerste kennismakingsgesprek voelde voor ons en 

voor Scylla goed.  

• Indien we samen tot besluit komen om dit verder te onderzoeken is het mogelijk en 

wenselijk voor het nieuwe seizoen dit te realiseren. Volgens NeVoBo kan dit maar het moet 

goed voelen voor ons! 

• Tijdens het proces zullen we alle leden op de hoogte houden en is er in maart een extra 

ALV nodig om definitief groen licht te krijgen van jullie! 

 

We zijn als bestuur heel benieuwd hoe jullie er tegenaan kijken en of er vragen zijn?  

Wanneer vergadering akkoord gaat met verder onderzoek zal de eerste bijenkomst een 

kennismakingsbijeenkomst zijn tussen de twee besturen met de projectleider en afgevaardigde 

NeVoBo. 

 

➔ Vragen die opkomen zijn o.a. Hoe houden we onze identiteit? Gaat Scylla straks bepalen 

wat we hier in Rhenen spelen? Hoe voorkomen we dat we straks naar Wageningen moeten 

om te volleyballen? Wat is het voordeel voor Scylla? Zijn er (naast fuseren) nog andere 

samenwerkingsvormen mogelijk? Is er al eerder sprake geweest van een fusie? Wat zijn de 

mogelijke gevolgen als we niet fuseren? 

➔ Voordelen voor Excelsior zijn o.a.: makkelijker doorschuiven binnen teams, scylla kan 

wellicht meer (trainingen) bieden voor de jeugd, als je ambitieus bent kun je makkelijker 

doorgroeien. Voordeel voor Scylla is dat er met H3 (H1 Excelsior) een betere spreiding van 

niveaus is en dat er doordeweeks gespeeld kan worden  

➔ Stemming: overgrote meerderheid van de aanwezigen stemt POSITIEF voor een verdere 

verkenning van de fusie. 

 

Wie heeft interesse om met het bestuur in bv werkgroepjes te gaan zitten om samen met Scylla te 

gaan kijken waar kunnen we elkaar in versterken? Bv Wedstrijdsecretariaat, penningmeester, 

jeugdopleiding, sponsoring, activiteiten organiseren, etc. Herman Meppelink (vader van Madeleine 

Meppelink bekende beachvolleybalster) heeft aangeboden om mee te helpen.  

 

7. Financiën (Anneke) 

De jaarrekening van 2017-2018 is positief afgesloten. Deze is gecontroleerd door de 

kascommissie. Kascommissie bestaat nu uit Sietze Visser en Dick Merkenstijn. Sietze is aftredend 

en hiervoor zoeken we nog vervanging. Er meldt zich nog geen vrijwilliger in de vergadering.   

Begroting 2018/2019 is rondgestuurd. De begroting is met veel moeite sluitend gekregen. De 

volgende kosten zijn verhoogd: trainersvergoeding, zaalhuur en Nevobo-contributie. Om deze 

kosten op te vangen: gaat de contributie omhoog, doen we mee met de Grote Club Actie en is er 

meer geld voor sponsoring begroot (en voor H1 apart). 

➔ Begroting en dus contributieverhoging wordt unaniem aangenomen. 

 

8. Voordracht René Schollaart als erelid  

Het voorstel om René Schollaart erelid te maken voor jarenlange inzet voor de vereniging. Dit 

voorstel wordt unaniem aangenomen. Andere ereleden zijn: Jan Benne, Bas Elshof, Annemiek van 

Pruissen, Dick Verkaar en Herman Meppelink. 
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9. Rondvraag 

Harry (materiaalman): er liggen regelmatig losse ballen in de ballenkast. Graag alle ballen na elke 

training natellen en in de ballentassen doen. 

Astrid: wat heeft de gemeente gezegd in de raadsvergadering? Anneke: de Werkgroep 

Binnensport heeft ingesproken op de gemeenteraadsvergadering. Onderzoek heeft aangetoond 

dat het Gastland afgeschreven is en dat er nieuwbouw voor moet komen. De gemeente wil dit heel 

breed trekken en dat gaat dus lang duren. De Werkgroep heeft opgeroepen om vaart te zetten 

achter de plannen en om in ieder geval z.s.m. te investeren in nieuwe materialen. De urgentie lijkt 

inmiddels wel duidelijk te zijn bij de gemeente. 

Timo: een mogelijkheid om geld te genereren is het oprichten van ‘Een Club van €25’ (of €50). Er 

zijn vast leden die bereid zijn om een klein bedrag te sponsoren.   

 

 

Marianne Daamen, De voorzitter . dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en zeer goede opkomst 

en sluit de vergadering. 


