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

Algemene jaarvergadering Time Out ’74 21-11-2022 
 
Aanwezige leden: 16 leden 
Afmeldingen: 28 leden 
Boete opgelegd: 6 leden 
   
 

Opening: 
Richard heet iedereen van harte welkom op de algemene jaarvergadering van 
Time Out ’74. Bij deze verklaart hij de vergadering voor geopend. 
 
Openingswoordje van Richard: Het seizoen is inmiddels gestart en ik hoop dat 
jullie, net als ik zeer blij zijn dat we weer samen kunnen sporten. Niets zo 
gezond als samen bewegen. We hebben wederom besloten om ook dit jaar geen 
pauze in te lassen, zodat we op tijd klaar zijn. Vooraf is er koffie of thee voor 
iedereen, en achteraf krijgt iedereen twee consumpties van Time Out ’74. 
 
Doornemen notulen vorige leden vergadering: 
De notulen lagen voor iedereen ter inzage en waren ook te zien op het 
beeldscherm. De aanwezigen hebben de notulen van 2021 doorgenomen en 
goedgekeurd.  
 

 
Verslag secretaris: 
Het volgende punt op onze agenda is het verslag van de secretaris. Sinds dit 
seizoen hebben we een andere secretaris. Mike Koolhaas heeft deze taak van 
Maya overgenomen. Via deze weg wil ik Maya nog wel bedanken en haar 
complimenten geven over hoe zij deze taak altijd tot volle tevredenheid heeft 
vervuld. Helaas is Mike geveld door Corona en zal Maya dit verslag doornemen 
met de leden.  
Er is momenteel geen verslag over het afgelopen jaar, omdat er nog altijd 
wegens corona te weinig wedstrijden zijn gespeeld waardoor er geen officiële 
einduitslagen zijn. Er zijn helaas een aantal leden gestopt: Nathalie van Zuijlen, 
Ria Schuurmans, Wieteke Toebast, Loes Wessels en Jeroen van Baren. 
We mogen ook wel nieuwe leden verwelkomen en dat zijn Alex Wesemann die 
bij Heren 1 speelt, Ron Boerakker speelt bij heren 3, en Moniek van Dinteren is 
bij Dames 3 gaan spelen. 

‘74

Time Out
Volleybalvereniging



Het Time Out feest werd dit keer door Heren 2 met succes georganiseerd. 
Ze bedachten een leuke soort van Boeren kruiwagen speurtocht met daarbij 
verschillende activiteiten zoals: variatie op boerengolf, pompoen uithollen, 
ballonnen schieten met een buks en op de boksbal slaan. In de kruiwagen zaten 
allerlei versnaperingen en de nodige drankjes. Verder moesten de teams een 
gekookt ei ruilen in het dorp tegen andere spullen met meer waarde. Zo kwamen 
er teams terug met bijv. een bluetooth speaker of een IPhone. Hierna was er een 
barbecue en moesten de teams nog een potje tennissen om de uiteindelijke 
winnaars bekend te maken. Maar ook nu weer een geslaagde dag. 
 
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. Wel een opmerking dat de eigen bijdrage van de leden voor het 
feest apart vermeld moeten worden bij de inkomsten. 
 
Contributie: 
De contributie wordt niet verhoogd voor het seizoen 2022-2023. We bekijken dit 
per jaar, omdat de huurprijzen van de zaal nu nog steeds niet definitief zijn. 
 
Bestuursverkiezing: 
Reglementair aftredend en herkiesbaar zijn: Erik Brouwer, Sandra van de Kamp 
en Richard van Kraaij.  
De bestuursleden zijn unaniem herkozen door de aanwezige leden door middel 
van hand opsteken. 
 
Verkiezing nieuwe kascommissie: 
Kascommissie bestond uit Koos Vervoort en Anouk Seelen. 
Koos treedt af en zal vervangen worden door Bart van Dijk. Anouk en Bart 
zullen volgend jaar de kascommissie vertegenwoordigen. 
 
Mededelingen bestuur: 
De feestavond zal in 2023 georganiseerd worden door Time Out Heren 3 Dat 
wordt natuurlijk een knalfeest. Wij wensen Time Out Heren 3 veel succes met 
organiseren. 
 
In 2023 willen we weer een onderling toernooi organiseren. Dit willen we doen 
op zaterdag 21 januari. Omdat er de laatste keer te weinig animo was om een 
toernooi te organiseren wil ik jullie allemaal vragen om te inventariseren in 
jullie team of deze datum geschikt is of dat jullie andere ideeën hebben. 

 
Nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. De Wet bestuur en toezicht 
rechtspersonen voorziet in maatregelen om de kwaliteit van bestuur en toezicht 
bij verenigingen en stichtingen te verbeteren. Het gaat om verenigingen en 
stichtingen van klein tot groot, dus van beroepsorganisaties tot gezelligheids- en 
sportverenigingen. Dus ook onze volleybalvereniging. Het grootste gedeelte van 
de wet is op 1 juli 2021 in werking gegaan. In de vorige jaarvergadering hebben 



wij aangegeven dat wij onze statuten en ons huishoudelijk regelement zouden 
nakijken en daar waar nodig aanpassen. Dit hebben wij inmiddels gedaan, ons 
huishoudelijk regelement is uitgebreid met een aantal punten en de statuten zijn 
op een aantal punten aangepast. Bij statutenwijziging is het echter zo dat 
minimaal 2/3 van de leden aanwezig moet zijn en dat meer dan 50% van deze 
leden akkoord moet zijn om tot een goedkeuring van de wijziging te komen. 
Binnen het bestuur hebben we gekeken hoe wij minimaal 3/3 van onze leden bij 
elkaar kunnen krijgen. Wij zijn tot de conclusie gekomen, dat het niet zal gaan 
lukken. Wij willen dit gaan doen via de mail waarop alle leden dan akkoord of 
niet akkoord kunnen stemmen. Zo bereiken we 100% van onze leden en is het 
toch volgens de regels. Jullie krijgen dus binnenkort een mail met daarin een 
voorstel voor de nieuwe statuten een voorstel voor een nieuw huishoudelijk 
regelement. 
 
 
 
Rondvraag: 
Ron Boerakker: Wanneer de nieuwe tenues binnenkomen > we willen dit graag 
met het onderling toernooi uitdelen, mits het allemaal op tijd binnen komt. 
 
Tonnie van Rossum: de knijpfluit die aan de scheidsrechterstoel hing is 
verdwenen > Erik gaat dit oplossen. 
 
Susan van Orsouw: Waarom wij als team geen geld krijgen voor de nieuwe 
tenues die wij nu afslaan omdat we alles al nieuw hebben > We gaan teams geen 
geld geven, ieder jaar is er wel een team die een sponsor heeft gevonden en we 
willen graag als vereniging een eenheid van tenue, en daar is nu ook het geld 
voor. We snappen dat jullie de gesponsorde tenues willen dragen en dat 
accepteren we ook. Na overleg is besloten dat ze toch de tassen, sokken en 
jassen willen zoals de rest van de vereniging. 
 
Milou van Os: De meterstok zit nog steeds niet vast aan de muur > Maya gaat 
dit regelen. 
 
Sluiting: 
Richard bedankt de aanwezige leden voor de aanwezigheid bij de algemene 
jaarvergadering van Time Out ’74 en wenst iedereen een gezellig en vooral 
sportief seizoen toe. De vergadering wordt bij deze gesloten.  
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