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Time Out

Volleybalvereniging

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

Algemene jaarvergadering Time Out ’74 20-11-2018 
 

Aanwezige leden : 17 leden 

Afmeldingen : 27 leden 

Boete opgelegd : 7 leden 
 

Opening: 

Richard heet iedereen van harte welkom op de algemene jaarvergadering van 

Time Out ’74, en bedankt John Oorthuis voor het gebruik van de kantine en het 

opofferen van zijn vrije tijd . Bij deze verklaart hij de vergadering voor 

geopend. 

 

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 2017-2018 zijn als volgt: 

Heren 1   2de  in de A-poule 

Heren 2   laatste in de A-poule, gedegradeerd naar de B-Poule 

Heren 3   4de in de B-poule, 

Dames 1   5de in de A-poule 

Dames 2 9de in de A-poule, in overleg met het team uit de B-

poule hebben ze geen P/D gespeeld 

Dames 3 Kampioen in de C-Poule, en zijn gepromoveerd naar 

de B-poule 

We hebben afgelopen seizoen afscheid genomen van: Sandra van Kraaij die bij 

dames 3 speelt. 

We mogen ook een nieuw lid verwelkomen: Leowie van den Brand die bij 

heren 2 speelt. 

http://www.timeout74.nl/


Adri Daanen en Erik Brouwer zijn niet meer actief met de wedstrijden maar 

blijven wel steunend lid. 

 

De jaarlijkse Time Out dag werd dit jaar door Dames 1 georganiseerd.  

Wat hadden we toch weer geluk met het weer, waardoor deze avond ook een 

groot succes was geworden. Eerst een lekkere cocktail bij ontvangst en daarna 

kon iedereen hun eigen drankjes halen. Verder een echte Foodtruck in 

Maasbommel met heerlijke kipgerechten e.d. Hierna een gezellige spellen/quiz 

avond DE JONGENS TEGEN DE MEIDEN waaraan iedereen kon deelnemen. 

Het was een hele gezellige avond en goed geregeld, bedankt Dames 1. 

 

Het volgende feest mag het Heren 1 team organiseren. 

 

Het onderling toernooi willen we volgend jaar weer gaan organiseren, maar dan 

in de nieuwe MFA, wanneer deze gereed is en dan met alleen de leden en de 

partners. Dit kan nog veranderen, dat ligt aan de mogelijkheden in de nieuwe 

MFA. 

 

Volgens ons verloopt alles goed in de vervangende gymzaal en sporthal, maar 

mocht dit niet het geval zijn dan graag dit even doorgeven aan Maya of iemand 

anders van het bestuur. 

 

Maria Brands: geeft als opmerking dat ze het niet eens was met het feit dat de  

P/D wedstrijd niet gespeeld werd. We kunnen dit bij het hoofdbestuur 

neerleggen dat hiervoor een vaste regel moet komen en dat niet de teams dit 

onderling mogen uitmaken. 

 
 

Verslag penningmeester: 

De kascommissie heeft samen met Erik de stukken doorgenomen en alles 

goedgekeurd. De financiële stukken lagen voor iedereen ter inzage en zijn ook 

doorgenomen. 

  

>Erik moet nog wel het wasgeld van Dames 1 overmaken aan Suzanne van 

Orsouw en verwerken op de balans 2017-2018.  

 

>Milou van Os: is de BTW verlaging voor de verenigingen ook op onze 

vereniging van toepassing. Maar dit is niet het geval, wij hebben geen 

aftrekposten voor de belasting. 

 
 

 

 



Contributie: 

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

contributie gelijk blijft. 

 

Bestuursverkiezing: 

Reglementair aftredend en herkiesbaar zijn: Maya Brouwer, Tonnie van 

Rossum en Emile Petit. 

De bestuursleden zijn unaniem herkozen door de aanwezige leden. Omdat een 

bestuur uit een oneven aantal moet bestaan, hadden we vorige ledenvergadering 

een oproep gedaan en gelukkig hebben wij hiervoor een kandidaat die zich heeft 

aangemeld voor deze vacature en dat is Mike Koolhaas. De aanwezige leden 

hebben ook unaniem Mike gekozen tot nieuw bestuurslid van Time Out ’74. 

Mike hartelijk welkom bij het bestuur. 

 

Verkiezing nieuwe kascommissie: 

Kascommissie bestond uit Caroline Hörchner en  Mariëlle van Grinsven. 

Caroline treedt af en wordt vervangen door Marcel van Leeuwen. 

>Erik dient nog wel de stukken te laten ondertekenen door Mariëlle en 

Caroline.  
 

Mededelingen bestuur: 

Clubkas actie> Met deze clubkas actie is het voor de club mogelijk om wat 

extra liquide middelen binnen te halen. Helaas zien we dat het bedrag dat we 

toegewezen krijgen steeds kleiner wordt terwijl je per persoon meer stemmen 

krijgt. Bij deze doen wij dan ook een oproep aan alle leden om mee te doen met 

deze clubkas actie. Hoe werkt dit nu. Als je lid bent van de Rabobank, krijg je 

automatisch een aantal stemmen toegewezen die je kunt inzetten op je favoriete 

club. Iedereen die een rekening nummer van de Rabobank heeft kan lid worden 

van de Rabobank. Lid worden kost niets en je hebt verder geen verplichtingen. 

Er zijn zelfs leuke aanbiedingen als je lid van de Rabobank bent, zoals: 

Kortingen op boeken, kortingen op concerten, kortingen op spellen enz. enz. 

Lid worden kun je via https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden/  

De clubkas campagne begint meestal in Mei, je moet minimaal 2 maanden lid 

zijn, anders krijg je geen stemmen. Zorg dus dat je ruim van te voren lid bent 

geworden van de Rabobank zodat jij stemmen krijgt. Doe dit b.v. deze week al. 

Met al jullie stemmen moet het lukken om een aardig bedrag te krijgen van de 

Rabobank, zodat wij dit kunnen investeren in b.v. nieuwe ballen 

 

AVG wet> jullie hebben 28 oktober 2018 van het bestuur allemaal het privacy 

beleid AVG via de mail gekregen. Wat houdt AVG of de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming nu eigenlijk in en wat moet je ermee. 

(Zie bijgevoegd document) 
 

 

Voortgang MFA> Dit punt is als laatste bewaard omdat wij dit met wat foto’s en 

een filmpje willen laten zien zodat jullie een impressie kunnen krijgen hoe het 

er straks uit komt te zien, en hoever de bouw gevorderd is. 

https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden/


Rondvraag: 

Milou van Os> geeft aan dat het Excelbestand, met het concept programma, wat 

we ontvangen hebben niet goed was. Veel fouten in tijden en 

wedstrijdnummers. We gaan dit op de jaarvergadering aankaarten of dit niet 

anders geregeld kan worden. Per poule een ander bestand zou al een verschil 

maken. 

 

Mariëlle van Grinsven> Het team van heren 3 is voor de zoveelste keer niet op 

komen dagen met een wedstrijd en ze hebben dus ook verzuimd om de 

scheidsrechter en teller daarover in te lichten. Verder de beheerder dient 

hierover ook ingelicht te worden en dit is ook niet gebeurd. 

 
 

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.    


