Algemene Bestuursvergadering

#3

Datum: 20-03-2019
Tijd: 19.30-21.00 uur
Plaats: VVZ

Afwezig:
VVZ, VZ, AB, PM, TC, SC

Agendapunten
1.Welkom
De VZ heet iedereen welkom en opent de vergadering.
2.Vaststellen agenda
Na toevoeging van agendapunt door de TC wordt de agenda vastgesteld.
3.Notulen
ABV 09-01-2019
De notulen worden onveranderd vastgesteld.
4.Medelingen en actielijst
a) Sponsoring
Van de trainingspakken zijn setjes besteld. Het is nu nog onduidelijk
wanneer de passsessie mogelijk is.
b) Website
De link naar de competitie pagina is toegevoegd, evenals het onderdeel
Evenementen. Van de teams zijn foto’s voor de website opgevraagd. De
notulen van de ABV van dit jaar worden toegevoegd.
c) Netwerkbijeenkomst
Het was een zinvolle bijeenkomsten waar contacten zijn gelegd.
d) Voluit Buiten, stand van zaken
De flyer is bijna klaar, het inschrijfformulier op website moet eerst
toegevoegd worden voordat de flyer uitgedeeld kan worden. Binnen twee
weken is dit geregeld. Er zal ook een stukje in de media geregeld worden.
Misschien nog iets gecombineerd met het 50 jarig jubileum?
e) Voluit Jubileum
De VZ geeft terugkoppeling vanuit het bestuur aan de feestcommissie.
5.Ingekomen stukken
a) Taakverdeling bestuur
De taak / functie omschrijvingen van de diverse bestuursleden worden
besproken en aangepast. De VZ en VVZ zullen contact opnemen met het
wedstrijdsecretariaat over openstaande punten.
b) Visie vereniging
Er wordt een start gemaakt met het opstellen van een visie over de
vereniging door het bestuur.
6.Technische commissie
a) Terugkoppeling bijzonderheden.
H1: de TC van Jonas heeft nog geen duidelijkheid kunnen geven.
H2: het is nu nog niet duidelijk of er 6 of 7 spelers zijn; dit bepaalt of H2
volgend jaar door gaat als team.
D1: Voldoende spelers en behoud huidige trainer.
D2: Voldoende spelers en behoud huidige trainer.
D3: Voldoende spelers en behoud huidige trainer.
Er blijft een wens bestaan van D1 en D2 om meer gezamenlijk laten
trainen.
b) Mail volleybalclinics
De Wissel heeft de TC benaderd of het mogelijk is om een clinic te geven
tijdens de gymlessen op maandag en donderdag. Er volgt een discussie:
clinic geven is waarschijnlijk wel mogelijk. Wat te doen met eventuele
kinderen die zich daarna bij de vereniging aanmelden om te gaan
volleyballen? Dit betreft punt 5b.
Afsluiten met nieuwe datum ABV:
Donderdag 18 april 19.30 bij VZ
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