
‘74

Time Out

Volleybalvereniging

 
Secretariaat: Maya Brouwer, Blauwstraat 3, 6627 BA, Maasbommel. 

Algemene jaarvergadering Time Out ’74 27-11-2017 
Aanwezige leden: 21 leden 

Afmeldingen:        24 leden 

Boete opgelegd:      8 leden 

 
 

Opening: 

Richard heet iedereen van harte welkom op de algemene jaarvergadering van 

Time Out ’74. Bij deze verklaart hij de vergadering voor geopend. 

Deze avond hebben we een gast, namelijk Emile van der Rakt lid van het 

nieuwe bestuur van Het Hanzehuys, die ons de verdere voortgang van de MFA 

komt vertellen. 

 

Doornemen notulen vorige leden vergadering: 

De notulen lagen voor iedereen ter inzage en ze zijn ook altijd nog terug te 

vinden op de website www.timeout74.nl. Erik Brouwer onderhoudt de website, 

dus voor op en of aanmerkingen, meldingen, kun je bij hem terecht. De 

aanwezigen hebben de notulen doorgenomen en goedgekeurd.  
 

Verslag secretaris: 

De einduitslagen van het seizoen 2016-2017 zijn als volgt: 

Heren 1   2e in de A-poule 

Heren 2   7e in de A-poule 

Heren 3   10de in de A-poule, gedegradeerd naar B-poule 

Dames 1   6e in de A-poule 

Dames 2 9e in de A-poule, gedegradeerd naar de B-Poule 

Dames 3   5e in de C-Poule 

Dames 2 is door het bestuur van Maas en Waal benaderd of ze in de A-poule 

wilden blijven omdat Vios zich heeft teruggetrokken en de poule zou dan niet 

meer uit 10 teams bestaan. Dames 2 is daarmee akkoord gegaan en speelt dus 

nu nog gewoon weer in de A-poule. 

http://www.timeout74.nl/


We hebben afgelopen seizoen afscheid genomen van: Rob van de Pol, Wolter 

Siegers, Peter Stroomberg, Anita Loderus en Mirna Vujovic. 

We mogen ook een nieuw lid verwelkomen: Jacco Boerakker die bij heren 3 

speelt. 

 

De jaarlijkse Time Out dag werd dit jaar door Dames 2 georganiseerd. Ze 

hadden een mooi Beach toernooi opgezet op de parkeerplaats van DBV. 

Ondanks wat kleine buitjes en de wind, hebben de teams zich toch helemaal 

kunnen uitleven. De dag werd afgesloten met een barbecue en de nodige drank, 

en deze dag kunnen we volgens de aanwezige leden ook weer bestempelen als 

een geslaagde Time Out dag, en we willen de dames daarvoor ook bedanken. 

 

Dit jaar mogen dames 1 de Time Out dag organiseren. 

 

Verder heb ik afgelopen week met de gemeente gesproken en de bouw is 

definitief uitgesteld tot zoals ze verwachten eind maart. Dat houdt in dat we dus 

het eerste kwartaal nog gewoon in Maasbommel kunnen trainen en eventueel 

spelen. Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn worden we weer op de hoogte 

gesteld. 

 

Verslag penningmeester: 

De kascommissie heeft samen met Erik de stukken doorgenomen en na een paar 

onduidelijkheden alles goedgekeurd. De financiële stukken lagen voor iedereen 

ter inzage en zijn ook doorgenomen. Erik moet nog wel het wasgeld en het geld 

van de trainer op de balans verwerken van 2016-2017. Alle aanwezige leden 

zijn daarvan op de hoogte gesteld dat dit na deze vergadering nog gaat 

gebeuren. 
 

Contributie: 

De penningmeester heeft na het bekijken van de balans, geconcludeerd dat de 

contributie gelijk blijft. 

 

Bestuursverkiezing: 

Reglementair aftredend en herkiesbaar zijn: Erik Brouwer, Sandra van de Kamp 

en Richard. De bestuursleden zijn unaniem herkozen door de aanwezige leden. 

Omdat 5 bestuursleden toch wel weinig is, en sommige bestuursleden hun 

functie binnen het bestuur graag willen overdragen, hebben we besloten om 

toch weer 2 bestuursleden erbij te zoeken. We hebben een kandidaat gevonden 

die zich graag beschikbaar wilde stellen, namelijk Emile Petit. Omdat er maar 

één kandidaat is hoeft er niet gestemd te worden en is Emile vanaf vandaag 

officieel lid van het bestuur. Emile hartelijk welkom in het bestuur. 

Toevoeging: na de vergadering heeft Mike Koolhaas zich ook aangemeld als 

nieuw bestuurslid.  



 

Verkiezing nieuwe kascommissie: 

Kascommissie bestond uit Caroline Hörchner en Joke Borsje. 

Joke treedt af en wordt vervangen door Mariëlle van Grinsven. 
 

Mededelingen bestuur: 

Verdeling bestuursfunctie: Zoals al gezegd heeft Erik dit jaar het 

penningmeesterschap als interim overgenomen van Rob. Met Emile erbij 

hebben we de functies binnen het bestuur opnieuw verdeeld. 

Voorzitter: Richard van Kraaij 

Secretariaat: Maya Brouwer 

Wedstrijd Secretariaat: Emile Petit 

Penningmeester: Erik Brouwer 

Ledenadministratie: Sandra van de Kamp 

Website en Nieuwsbrief: Erik Brouwer 

Bestuurslid: Tonnie van Rossum 

Bestuurslid: Vacature (Mike Koolhaas) 

 

Jaarlijkse feestdag/avond: Op de vorige jaarvergadering hadden we besloten 

dat het organiseren van de feestavond op dezelfde voet verder willen laten gaan. 

Voor volgende jaar is Dames 1 aan de beurt. Wij wensen Dames 1 veel succes 

bij het organiseren van dit jaarlijks terugkerende knalfeest. Voor de 

duidelijkheid vermelden we de bijdrages nog een keer op zodat die duidelijk 

zijn. Maximale bijdrage voor de vereniging is €20,00 en dit geldt ook voor de 

leden. Ook hadden we besloten dat elk lid een introducee mee mag nemen. 

Richard geeft Dames 2 nog een compliment hoe zij het feest georganiseerd 

hadden. Met name het financiële gedeelte was goed geregeld, en ruim binnen 

het budget gebleven. 
 

Update Huishoudelijk regelement: Een aantal keren is het bestuur al gevraagd 

of het mogelijk is om voor een spelen die geen lid is een kaart aan te vragen, en 

af en toe mee te laten spelen. Wij hebben dit binnen het bestuur besproken en 

dit hebben we besloten. Het is mogelijk om voor een niet lid een kaart aan te 

vragen. Dit kost €10,-. De betreffende persoon mag dan 3 keer een wedstrijd 

mee doen per seizoen. De persoon is verder voor alle activiteiten en voordelen 

binnen de vereniging uitgesloten. Dit zal opgenomen worden in het 

huishoudelijk regelement. 

Het bestuur heeft een aantal klachten gekregen over het gebruik van 

alcoholische dranken in de zaal. Het moge duidelijk zijn dat dit niet is 

toegestaan, ook niet door de toeschouwers. Ook dit wordt opgenomen in het 

huishoudelijk regelement 

 

Wedstrijdzaken: Omdat alle teams een eigen sleutel hebben en er geen 

beheerder aanwezig is, moeten wij zelf zorgen dat de zaal op tijd open is ook 

voor de tegenstander. De zaal moet minimaal een kwartier voor aanvang van de 

wedstrijd open zijn, maar liever nog een half uur zodat de tegenstanders niet 

buiten hoeven te wachten. In het verleden heeft Time Out gezorgd dat er een 



fluit voor de scheidsrechter in de kist aanwezig was. Aangezien deze fluit al 

meerdere malen is zoekgeraakt en Time Out steeds een nieuwe moet kopen, 

heeft het bestuur besloten om dit niet meer te doen. Ook op het gebied van 

hygiëne is het volgens ons beter als iedereen een eigen fluitje meebrengt als er 

gefloten moet worden. 

 

Rondvraag: 

Milou van Os: heeft een opmerking over de gang van zaken betreffende de 

wedstrijden, dat die niet altijd goed verloopt. Juiste tijden worden niet altijd 

goed doorgegeven en in het begin was het definitieve wedstrijdprogramma ook 

niet goed aangekomen. Tonnie geeft aan dat er sommige dingen niet altijd goed 

verlopen zijn en biedt daarvoor zijn excuses aan. We hopen dat dit in de 

toekomst beter zal gaan verlopen en Emile gaat hiervoor zijn best doen. 

 

Richard zal een mailtje sturen na alle leden of er iemand interesse heeft om zich 

in te zetten voor de actiegroep van de nieuwe MFA, namens onze 

volleybalvereniging. 
 

Sluiting: 

Richard bedankt de aanwezige leden voor het komen naar deze algemene 

jaarvergadering van Time Out ’74 en wenst iedereen een gezellig en vooral 

sportief seizoen toe. De vergadering is bij deze gesloten.  


