
Brainstormsessie VC Avance 13-2-2023 

 

Aanwezig: Rik Roosen, Frans de Jong, Irene Gerrits, Vera Hendriks, Karin Tunnessen, Sander Theunissen, 

Lars Kaesler, Judith Rouwens, Jan Janssen, Sraar Hendriks,  Annemarie van Os, Fleur Hendriks, Iris 

Holtmeulen, Meike Michels, Dion Gerrits, Lian v/d Heuvel, Thijs Jans, Ruben Bakker (voorzitter), Anke 

Bakker (notulist).  

Afgemeld: Hans Hendriks, Peter Rongen, Maril Nabuurs, Linda de Haas, Monique Arts. 

1. Welkom door de voorzitter. 

Aangenaam verrast door de grote opkomst op deze vergadering, 

Naar aanleiding van de vorige vergadering is er een eerste opzet gemaakt van de verschillende 

taken binnen de vereniging. Deze is hier te vinden: TakenAvance - Google Spreadsheets. Op 

korte termijn zijn er twee zaken belangrijk: 

- Invulling van de technische commissie 

- Het vinden van nieuwe bestuursleden. Op dit moment bestaat het bestuur uit 4 personen. 

Marco (in de rol van penningmeester) en Ruben (in de rol van voorzitter en secretaris) willen 

aan het einde van het seizoen stoppen met hun werkzaamheden.  

Gezien de grote opkomst besluiten we de groep op te delen in 3 deelgroepen. Naast technische 

commissie en bestuur hebben we ook groep gemaakt van mensen die interesse hebben in taken 

die binnen de jeugdcommissie vallen. Het idee daarbij is ook dat als er mensen bijkomen in de 

jeugdcommissie, er wellicht mensen uit de huidige commissie kunnen worden vrijgemaakt voor 

andere activiteiten.  

De sponsorcommissie bestaat momenteel uit 3 personen waarmee die voldoende bezet lijkt te 

zijn. 

2. Technische commissie 

De technische commissie is de spil van de vereniging met als belangrijkste taak het maken van 

teamindelingen, het maken van een trainingsindeling en het vinden van passende trainers en 

coaches. Met name aan het einde en het begin van het seizoen kost dit veel tijd.  

De trainingsgroep die vorig seizoen in Boxmeer is gestart, ligt momenteel buiten de TC en valt 

onder de jeugdcommissie. 

Op korte termijn is het belangrijk dat de enquête onder de leden wordt verspreid, zodat 

duidelijk wordt wat de wensen zijn voor volgend seizoen. 

Annemarie en Rian zijn gestopt met TC werkzaamheden, maar willen nog wel helpen met de 

overdracht en het afronden van dit seizoen. 

Dion heeft aangeboden de werkzaamheden van de TC te inventariseren, maar kan dit niet 

alleen, in de deelgroep is hierover gesproken en is grofweg deze opdeling als concept gemaakt: 

1. Herenlijn vertegenwoordigd door Jan en Dion. 

2. Dameslijn vertegenwoordigd door Sraar aangevuld met een aantal spelers uit bijvoorbeeld 

D2. 

3. Jeugd vertegenwoordigd door Lars, Rik en Maril. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WdqWc6q2u8K0kaC11Lj5NoCGvLyItMGwuXz_aGNT4J8/edit#gid=0


4. Recreanten, vanuit de TC hoeft voor deze groep weinig georganiseerd te worden. Uiteraard 

is dit wel een belangrijke groep mensen. 

Andere punten: 

- Sommige brokken werk kunnen bij andere mensen belegd worden. Zo heeft Jan 

aangeboden de enquête op zich te nemen. En heeft bijvoorbeeld Monique aangeven wel 

mee te willen nadenken over de teamindelingen. 

- In de enquête zouden we mogelijk ook een oproep kunnen doen of mensen zich willen 

inzetten voor vrijwilligerswerk en hoeve tijd ze hieraan willen besteden. 

- Het laten deelnemen van trainers bij het vormen van de teamindelingen zou een goede 

aanvulling zijn. Dit omdat zij vaak de beste inschatting kunnen maken van het 

volleybalniveau. 

- Het is verstandig om de visie in het beleidsplan een update te geven; waar staan we voor als 

vereniging? Prestatief of gezelligheid? 

Dit kan helpen bij bijvoorbeeld het vinden van trainers. Het huidige beleidsplan (2018-2022) 

is hier te vinden: Beleidsplan volleybalvereniging Avance 

Irene gaat een stukje coördinatie oppakken om de juiste mensen op het juiste moment bij elkaar 

te brengen. Over 4 weken komen deze mensen weer bij elkaar. Dion gaat de input verzamelen 

zodat we het schema compleet kunnen maken. 

3. Jeugdcommissie 

Dit is een toegankelijke commissie om in te beginnen. Rik geeft aan mogelijk te willen 

doorschuiven van jeugdcommissie naar TC als zijn taken binnen de jeugdcommissie worden 

overgenomen. In deze deelgroep zijn voornamelijk de taken doorgenomen zoals te vinden op 

TakenAvance - Google Spreadsheets. Voor veel van de taken zijn er nieuwe vrijwilligers 

opgestaan waardoor andere mensen weer tijd krijgen voor andere taken. 

 

4. Bestuur 

We hebben de verschillende taken besproken welke nu door de bestuursleden worden 

opgepakt. Veel van deze taken zijn ook prima op te pakken door andere mensen. Denk 

bijvoorbeeld aan taken als de eieractie of de organisatie van het beachvolleybal tijdens de 

kermis. 

De belasting van de bestuursleden is afhankelijk van deze taken en reguliere taken zoals de 

bestuursvergaderingen (~2 uur per maand). Zie verder TakenAvance - Google Spreadsheets. 

De rol van penningmeester laat zich wat lastiger onderbrengen als deeltaak omdat hier wat 

financiële achtergrond gewenst is. Een mogelijke tussenvorm waarbij de facturen worden 

betaald maar de jaarrekening bijvoorbeeld wordt uitbesteed is ook een scenario wat overwogen 

kan worden. 

Zowel Thijs Jans als Judith Rouwens hebben aangeven zich te willen inzetten. Om een beter 

beeld te krijgen over waar dit over gaat, worden ze uitgenodigd voor de bestuursvergadering 

van 14 maart.  

 

5. Allerlei losse zaken: 

http://510979958.swh.strato-hosting.eu/wp-content/uploads/2020/12/Beleidsplan.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WdqWc6q2u8K0kaC11Lj5NoCGvLyItMGwuXz_aGNT4J8/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WdqWc6q2u8K0kaC11Lj5NoCGvLyItMGwuXz_aGNT4J8/edit#gid=0


a. Vloer is glad -> zou door temperatuurwisselingen of verkeerde temperatuur komen. 

Chris heeft hier navraag naar gedaan. Nog geen oplossing. 

b. EHBO koffer aanvullen / materialenhok bijhouden.  

Er is een nieuwe EHBO koffer besteld. Frans heeft aangeven hand en spandiensten te 

willen verrichten. 

c. Er is (al langer) een idee voor een gezamenlijke jaarplanner, waarbij de verschillende 

commissies hun taken in onder kunnen brengen. Hierin zouden we ook ons schema 

onder kunnen brengen. 

d. We willen graag de nieuwsbrief wat opfrissen. Middels bijvoorbeeld LaPosta zou dit 

eenvoudig kunnen, zie voor een voorbeeld: Knuks Week 46 - 2018 (email-provider.nl) 

e. Kunnen we weer een PR-commissie oprichten? Een aantal spelers van D1 gaan hier over 

nadenken. 

Actiepunten lijst (gecombineerd met punten uit de vorige vergadering): 

1. Gezamenlijke jaarplanner (in bijvoorbeeld google calendar) en wellicht (deels) zichtbaar op de 

website. 

2. Nieuwsbrief 2.0 

a. Middels LaPosta 

b. Op papier uitdelen? 

c. Verspreiden middels whatsapp groepen 

d. Verspreiden middels push-berichten in de Nevobo app? 

3. Technische commissie 

a. Overzicht van werkzaamheden 

b. Enquête houden 

c. Teamindelingen 

4. Jeugdcommissie 

a. (Her)verdelen van de taken 

5. Bestuur 

a. Thijs en Judith uitnodigen voor volgende vergadering. 

b. Overzicht van werkzaamheden penningmeester. 

c. Is een deel van de werkzaamheden extern onder te brengen? 

i. Collega vereniging, zoals de tennisvereniging? 

ii. Betaald/gesponsord door een accountantskantoor? 

d. Kunnen we de gemeente vragen te helpen met het ingevuld krijgen van 

(bestuurs)taken? 

6. Kunnen we weer een PR-commissie oprichten? Een aantal spelers van D1 gaan hier over 

nadenken 

 

https://vv-skunk.email-provider.nl/web/eg8t4hlkip/i8u55af1ra?fbclid=IwAR095l6DKHY8-BbPkeeIV8oBegiOgoxoOw6heyABIg0283LmlXtztp1n5Zc

