Een jaar DuReVo 1-1-2011 tot en met 31-12-2011

Inhoudsopgave
Geen voorwoord
Convenant Gedragscodes
Verslag Algemene ledenvergadering 23 februari 2011
Verslag extra Algemene ledenvergadering 23 april 2011
Foto’s eigen toernooi 20 april 2011 (5e editie)
Secretarieel jaarverslag
Foto’s Duuve te gek 2011
Kascontrole 2011
Sponsoren bedankt
Laatste van het seizoen (Simone)
Samen sporten voor één prijs (poster Duuve te gek)
Jaaruitje 2011 (De Baerle)
Gedicht
Uitnodiging organisatiecommissie lustrumfeest 2012
Onderbroekenlol
Uitnodiging ledenvergadering (let op verkiezing secretaris)
Verslag bestuurderscongres in Zeist
Afscheid leden (sponsorman)
Afscheid leden (cateringvrouw)
Nawoord

-2-

blz. 0
blz. 3
blz. 4
blz. 7
blz. 8
blz. 9
blz. 11
blz. 12
blz. 13
blz. 13
blz. 14
blz. 15
blz. 16
blz. 17
blz. 19
blz.20
blz.21
blz.23
blz.24
blz.25

Convenant Gedragscodes
Op 20 oktober 2011 heeft DuReVo, vertegenwoordigd door de
voorzitter Pim Stoopendaal en secretaris Martin Toes, bij de
gemeente Duiven het convenant 'Gedragscodes in de Sport'
ondertekend. Voorzitter Stoopendaal en wethouder Sjef van
Groningen zetten beiden hun handtekening. 13 Clubs binnen de
gemeente Duiven welke het convenant ondertekenen, verklaren
dat zij voor 1 juli 2012 gedragsregels zullen opstellen en die
gedragsregels vastleggen in hun bestuursreglement.
DuReVo heeft een start gemaakt met het opstellen van een
gedragscode binnen DuReVo en gaat binnenkort een commissie
in het leven roepen die zich gaat bezig houden met de inhoud
van de gedragscode. DuReVo streeft er naar om de gedragscode door de LV te laten goedkeuren in maart 2012.
De convenant zal minimaal drie thema’s bevatten, maatregelen
ter voorkoming van ongewenst gedrag op het gebied van sociale
veiligheid, alcohol, drugs en seksuele intimidatie.
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Verslag ALV van 23-02-2011
Afwezig met kennisgeving: Sabine Zeelenberg, Theo Sessink,
Simone Wilbers, Hanneke Frouws, Inger v.d. Molen, Roy Siebes,
Inge Rietvink, Louis Verweijen
Aanwezig: Pim Stoopendaal (vz) Ronald Warbroek, Martin Toes
(not), Henk Seegers, Jan Klifman, Helga Suydendorp, Monique
Stoopendaal, Marian Coenraads, Tom Stoopendaal, Jolanda
Verbeek, Beppie Warbroek, Marije Matser, Simon Postmus,
Bert Hendriksen, Jens Niesen, Mirella Driessen, Gerard Akse,
Ilonka Caerteling, Tammo Hoogakker, Harmen Kop, Henny vd
Born, Aline de Boer, Mark Hoogerhorst, Renato Kuiper, Mark
v.d. Bosch, Xanne v.d. Haak
1 Opening: Pim opent de vergadering en heet iedereen welkom
met koffie, thee en appelgebak.
2 Mededelingen: Louis wordt morgen geopereerd, we wensen
hem veel succes, en er wordt nogmaals gevraagd of iedereen
een pasfoto wil inleveren voor de NeVoBo.
3 Verslag secretaris: er zijn geen vragen over het jaarverslag.
4. Verslag penningmeester:
Balans en Verlies en Winstrekening: Geen op en
aanmerkingen.
Verslag kascommissie: De kascommissie adviseert de
vergadering het bestuur decharge te verlenen en heeft een
drietal aanbevelingen met betrekking tot
1 zaalhuur en trainingsvergoeding
2 vastlegging contributieteruggaaf bestuur
3 boeking administratie/bestuurskosten.
Begroting 2011 aanbeveling 1 is meegenomen in de begroting,
de onkostenvergoeding trainer wordt meegenomen in de post
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trainingsfaciliteiten.
Aanbeveling 3 is meegenomen door de post administratiekosten te wijzigen in administratie/bestuurskosten, de
bestuursvergoeding wordt geboekt onder de bestuurskosten.
Vaststelling contributie: een aantal jaar heeft
het bestuur verlaging van de contributie
voorgesteld; dit jaar niet. We kennen de
toekomst niet en de zaalhuur zal waarschijnlijk
hoger uit gaan vallen met de nieuwe zaal die
gebouwd wordt. Al de extra inkomsten worden
gespaard voor een lustrumfeest als we 5 jaar
bestaan.
N.a.v. de aanbevelingen van de kascie. blijkt dat nu we groter
worden we de zaken netter moeten vastleggen.
Daarom legt het bestuur tijdens deze jaarvergadering
officieel vast hoe de regeling is m.b.t. de contributie
teruggaaf voor de bestuursleden en de onkostenvergoeding
van de trainer.
1. een bestuurslid krijgt een jaarvergoeding die gelijk is
aan de jaarcontributie voor 1 lid
2. deze vergoeding wordt geboekt als contributieteruggaaf onder administratie/bestuurskosten.
3. Een trainer krijgt een onkostenvergoeding.
4. Deze onkostenvergoeding wordt geboekt onder
trainingsfaciliteiten.
5. Bestuursverkiezingen. Pim (voorzitter) en Ronald
(penningmeester) zijn herkiesbaar voor een periode van 2
jaar, er zijn geen tegenkandidaten dus worden ze voor twee
jaar herkozen.
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In de statuten, art 11 lid 4, staat dat het bestuur om de
twee jaar dient af te treden, in het Huishoudelijk Reglement
(HR), art 6 lid 2, staat om de 3 jaar. Het voostel is om het
HR aan te passen (statuten aanpassen kost geld). Dit wordt
door de vergadering goedgekeurd.
Kascommissie: in de statuten en HR staat niet dat de leden
moeten aftreden na een bepaalde periode. Het bestuur
verzoekt de 2 leden dit te blijven doen en doet een voorstel
in het HR op te nemen onder artikel 8.2 dat een kascommissielid voor 2 jaar wordt aangesteld. Dit betekent dat in
2012 Gerard Akse aftreedt en in 2013 Sabine Zeelenberg.
Commissie van beroep: Jolanda Henk en Chris zitten in de
cie. Maar aangezien Chris geen formeel lid meer is (lid van
verdienste) zoeken we een nieuw lid. Marije geeft aan dit te
willen gaan doen.
6.

Activiteiten 2011: eigen toernooi, Toons recreantentoernooi, wijkvolleybal, recreantenvolleybal NeVoBo in
Pannerden, eventueel in Terborg op een andere avond dan
de woensdagavond.

7.

Sponsoren 2011: Louis is bedankt in het jaarboekje maar
is helaas afwezig. Hij krijgt nog een attentie voor zijn
inzet. De regeling wordt wederom bekend gemaakt,
diegene die de meeste sponsoren aanbrengt in het lopende
jaar wint een prijsje.

8.

Rondvraag: Pim wil weten wat we willen wat betreft de
nieuwe sporthal.
Een royale meerderheid wil weg uit de hal waar we nu
zitten. We zitten niet te springen om nog veel groter te
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groeien en willen ook niet actief leden gaan werven. De
woensdagavond blijft veruit de meest favoriete avond. Dus
op woensdagavond 2 of 3 velden in een nieuwe sporthal.
Aan de hand van deze inventarisatie legt Pim de laatste
hand aan het beleidsplan voor onze vereniging. Iedereen
krijgt het conceptplan via de mail en kan hier vragen over
stellen. Als dat is afgerond zal er een korte ALV worden
gehouden voorafgaand aan een speelavond om ja of neen te
zeggen tegen het beleidsplan. Tevens zal dit beleidsplan
verstrekt worden aan de gemeente om onze wensen kracht
bij te zetten.
Marije wil weten wanneer de gemeente meer duidelijkheid
geeft. Antwoord: 1ste kwartaal 2011.
Jens vraagt of er een recreatief team mee kan doen in de
competitie? Het beleidsplan zal hier uitsluitsel over moeten
geven.
Gerard vraagt waar de keuze naar uit gaat als we moeten
kiezen tussen de speelavond of de sporthal, dus bijv. 3
velden om 20.30 uur op dinsdagavond in de nieuwe sporthal?
Het bestuur komt hier op terug als het zover is.
De vergadering wordt om 20.30 uur gesloten en
we gaan lekker met z’n allen ballen.

Verslag 2e ALV Beleidsplan
Op 23 maart 2011 is via een korte ALV op een trainingsavond
het Beleidsplan 2011 - 2014 goedgekeurd, 19 aanwezige leden
hebben het plan goedgekeurd.
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Lustrumtoernooi (5e keer)20-04
Hieronder foto's van de prijsuitreiking. De catering werd zoals
elke keer, weer verzorgd door Hanneke en haar Wokliefde
Johan. Het weer was prachtig en daarom een zitje buiten.
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Secretarieel jaarverslag
Het is 31 december 2011, 23.59 uur, nog 1 minuut en we
bestaan als DuReVo 5 jaar!!!
Wie had dat 5 jaar geleden kunnen bedenken. Een aantal
mensen die de stoute schoenen aantrekken en voor zichzelf
beginnen. Bij de club waar we toen speelden konden we ons ei
niet meer kwijt op de manier die we zelf graag wilden.
Wat ga je dan doen; doorgaan en je blijven ergeren of iets
nieuws beginnen.
Wij zijn iets nieuws begonnen
Daar gingen we over nadenken. Wat heb je nodig als je een
nieuwe vereniging begint?
Als eerste natuurlijk een plek waar we kunnen sporten, die
werd gevonden in de gymzaal van het Candea College. Een aantal
leden is ook handig, dus gingen er een aantal met ons mee.
Daarna moesten er ballen komen, en die kwamen via Chris die
de ballen bij een vereniging kon meenemen die daar overbodig
waren. We moesten natuurlijk ook contact leggen met de
gemeente Duiven, want een nieuwe sportvereniging moet wel
aan eisen voldoen voor o.a. de subsidie. We hebben ons ook
aangemeld bij de NeVoBo zodat we ook via die weg gebruik
konden maken van de expertise die ze daar hebben, en zo
konden we meedoen met de officiële toernooien die door de
bond worden georganiseerd.
We zijn met 14 leden begonnen en na media-aandacht in de
plaatselijke pers zijn we het eerste jaar gegroeid naar 19
leden. We hebben de gang gemaakt naar de notaris om het een
en ander officieel te maken.
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We zijn begonnen met het organiseren van een eigen toernooi,
wat ondertussen ook zijn 5 jarig bestaan heeft gehad, en een
succes is. Daarnaast doen we mee aan de diverse toernooien in
de regio.
De jaren daarna groeien we gestaag door, o.a. doordat we ons
laten zien in de plaatselijke media en we hebben 2 keer op
Duuve te gek gestaan.
Via 31 leden eind 2009 staan we nu op 38 leden en zitten we
daarmee bijna aan het maximum aantal leden wat we kunnen
herbergen.
Het belangrijkste nieuws van 2011 is natuurlijk het feit dat we
eindelijk naar een “echte” sporthal kunnen.
Er wordt begin 2012 een nieuwe sporthal geopend en wij zijn
van de partij. Eindelijk een veld op normale grootte en een
plafond waar we zelfs als we er moeite voor doen niet meer bij
kunnen.
Al met al hebben we het de afgelopen jaren niet slecht gedaan.
We worden door de gemeente serieus genomen en voor diverse
overleggen uitgenodigd.
Maar het belangrijkste is dat de leden een hoop plezier beleven
op de wekelijkse trainingsavond.
Het bestuur (Pim, Ronald en Martin) heeft er nog
steeds plezier in als het aan ons ligt gaan we voor
het 10 jarig jubileum.
Maar eerst gaan we genieten van de nieuwe
sporthal en gaan we een fantastisch 5 jarig jubileum vieren, de
organisatie daarvoor is op poten gezet.
We hopen met de huidige en toekomstige leden een stabiele
sportclub te worden, die nog vele jaren zijn bestaansrecht kan
aantonen.
- 10 -

We gaan door met ons eigen toernooi, en we blijven meedoen
met de diverse toernooien in de regio
We hebben al 5 jaar de contributie niet hoeven te verhogen en
gezien de huidige financiële situatie ziet het er niet naar uit
dat dat in 2012 wel moet gebeuren, mede door het feit dat we
een aantal leden hebben die erg goed zijn in het aanleveren van
ballensponsors, waarmee we weer leuke dingen kunnen
financieren. Als we zo door gaan als de afgelopen 5 jaar wordt
het nog wel eens wat met ons cluppie.

Duuve te Gek 2011
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KASCONTROLE
Hierbij verklaart de kascommissie, bestaande uit Renato Kuiper
en Gerard Akse, dat de kascontrole op 15 februari 2012 heeft
plaatsgevonden. De kascommissie verklaart hierbij alle stukken
en bescheiden, betrekking hebbende op de exploitatie over de
periode 1-1-2011 tot en met 31-12-2011 en de balans per 31-122011 van de volleybalvereniging DuReVo te Duiven, te hebben
gecontroleerd en akkoord bevonden. De kascommissie verzoekt
de vergadering het bestuur van DuReVo decharge te verlenen
voor het gevoerde financiële beleid over de bovengenoemde
periode.
Met betrekking tot de toelichting op de financiële jaarstukken
die vermeldt wordt in het jaarboekje adviseren we het bestuur
deze toelichting uit te breiden en met betrekking tot de
begroting 2012 adviseren we een post reservering lustrumfeest
op te nemen in de Verlies en Winstrekening en de Balans zodat
het positieve verschil tussen inkomsten en uitgaven niet
oneigenlijk wordt bijgeboekt op de uitgavenposten.
Renato Kuiper en
Gerard Akse
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De sponsoren van 2011
bedankt!

Laatste van het seizoen
Over de gezellige avond bij Simone thuis, waar we na de laatste
trainings/speelavond van het seizoen zijn geweest kunnen we
kort zijn. De drank was goed, de hapjes waren lekker, de gemaakte foto’s zijn vernietigd (om diverse redenen). Verloren
portefeuilles teruggevonden en herinneringen ver weg gestopt
om het fris en fruitig weer te laten plaatsvinden op dezelfde
locatie in 2012 (dit is een hint Simone…)
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Jaaruitje 2011
Dit keer: Countrygolf in de Baerle in Zevenaar.
Rond 19:00 uur werden we verwacht op het complex voor een
complexe tak van sport, countrygolf. Na een korte uitleg van de
organisatie over de consumptiebonnen en iets wat we half
verstaan hebben over het opschrijven van de consumpties als
het er meer dan drie werden kwam van de DuReVo nog een
kleine uitleg waarin werd medegedeeld dat de eigen bijdrage
(dankzij een sponsor) teruggebracht was naar maar liefst 1
euro.
Over het countrygolf gaan we het niet hebben, het werd al snel
donker en de pauzetent veelvuldig bezocht (consumptie telde
wel/niet mee bij de drie die we mochten hebben). Maar voor
degenen die in het donker e.e.a. gemist hebben, hier de foto's
van de hindernissen: (nb. Een turfje minder heeft gewonnen)
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GEDICHT
Al een lange tijd,
Was ik op zoek naar sportieve gezelligheid
Zo eens in de week een potje ballen,
En af en toe eens lekker knallen
Toen: een stukje in de krant, ik zag het meteen
En dacht: daar wil ik best graag heen
Een gezellige club en absoluut geen sleur,
Geen grote vereniging, dus ook geen gezeur
Zonder al te veel te slijmen: het was een warm bad,
En ik heb er geen moment spijt van gehad
Okay, een beetje gek dat zijn ze soms wel,
Maar geloof me, dat went best snel
Nu bestaan ze 5 jaar, wie had dat gedacht,
En het heeft ons veel leuke dingen gebracht
Op het jaarlijkse feestje hebben wij altijd veel lol,
En vaak gaat dat gepaard met eten en vooral veel alcohol
Ook het DuReVo toernooi is al een bekend fenomeen,
Veel verenigingen willen daar dan ook heen
Ik hoop dan ook nog een hele tijd,
Te genieten van al die gezelligheid
DuReVo, van harte gefeliciteerd
met je 5 jarig jubileum!
Marije
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Lustrumfeest/activiteit
Hallo leden van DuReVo,
Na het goede nieuws dat we per 1 januari 2012 in de nieuwe
sporthal Spoorzone (onderdeel van het sportcentrum
Triominos) kunnen gaan volleyballen, hier nog meer goed nieuws.
DuReVo bestaat op 1 januari 2012 maar liefst 5 jaar, ons
eerste lustrum en dat willen we groots gaan vieren.
Het bestuur heeft besloten dat er een lustrumactiviteit
gehouden kan worden in het jaar 2012. Dat wil zeggen op 1
januari, in januari, maar ook als het mooi weer is, bijv. in juni of
september. Als het feest of de activiteit maar in het jaar 2012
plaatsvindt.
Voor het feest en/of de activiteit willen we graag
een tijdelijke lustrum-commissie in het leven
roepen. Deze commissie mag dan met een idee
komen voor de lustrumactiviteit. Als de commissie
er is zal vanuit het bestuur nadere toelichting aan
hen gegeven worden om een en ander goed op elkaar af te
stemmen. Daarna kan de commissie aan de slag en laten we ons
als leden verrassen.
We streven er naar een feest/activiteit te laten organiseren
waarbij zoveel mogelijk leden aanwezig kunnen zijn en het dient
een unieke activiteit worden, daarvoor is ook een goed budget
beschikbaar.
Als je in de lustrumcommissie zitting wilt nemen, mail dan voor
1 december 2012 naar bestuur@durevo.nl en geef je naam door
en vermeld: lustrumcommissie.
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DuReVo heren douchen ook
met onderbroek
Ja, beste lezers van dit jaarboekje van DuReVo, u leest het heel
goed. De DuReVo heren douchen ook met onderbroek.
U vraagt zich nu af, hoe is dit zo gekomen, nou, het wordt u
uitgelegd op de onderstaande pagina.
De media hebben er al aandacht
aan besteed. Krantenkoppen en in
de Week van Filemon werd dit
onderwerp besproken en getracht te verklaren waarom de
Nederlandse jongen/man tegenwoordig
met
de onderbroek onder de douche gaat
douchen na de sport. Wat doet de Nederlandse jongen/man besluiten dit besluit te nemen. Wat zit daar achter of sterker nog,
wat schuilt er achter. En daarbij lezen we u al zien, wat zit er
achter of schuilt er achter de onderbroek, maar daar gaat het nu
niet om (foei!). Bij velen is dat immers bijzaakje. Neen, wat schuilt
er achter het gedrag, welke intentie heeft de Nederlandse
jongen/man met het ineens gaan douchen met zijn (en soms haar)
onderbroek? En specifieker, wat beweegt de DuReVo man dit ook
te gaan doen? Ze (onze heren) worden al gesignaleerd, nog niet
buiten, maar wel, in de kleedkamer. Is het angst, is het schaamte,
is het rage, is het groepsgedrag, is het wie showt de mooiste
(onderbroek), is het onbewust of is het een wel overwogen besluit.
Geloof? Dat geloven we niet. Protest, kunnen we ons niet
voorstellen. Maar wat is het dan wel? Wat doet hen dit doen
uitoefenen? Nu maar wachten op een foto die van deze
onderbroekenlol opduikt…

Een aantal DuReVoheren, zonder gewetensbezwaar, had geen
reserveonderbroek bij zich en mocht derhalve niet op de foto.
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Uitnodiging ledenvergadering
Datum: woensdagavond 14 maart 2012
Aanvangstijdstip: 19:30 uur , zaal open 19:15 uur
Locatie: Pannenkoekhuis De Snippenhof Parallelweg 23 Duiven
Koffie en taart aanwezig, daarna gewoon volleyballen
Agenda:
1.
2.
3.
4.

5.

Opening
Mededelingen
Verslag secretaris
Verslag penningmeester
a. balans en verlies en winstrekening 2011
b. verslag kascommissie
c. begroting 2012
d. vaststelling contributie 2012
Verkiezing.
Verkiezing secretaris (Martin Toes is herkiesbaar)
Kandidaten voor deze functie kunnen door vijf stemgerechtigde leden samen, worden
voorgedragen. Opgave van een door leden voor te dragen kandidaat moet schriftelijk bij de
secretaris worden gedaan, uiterlijk een week voor de algemene ledenvergadering.

Nieuw lid kascommissie
6. Vaststelling gedragscodes in de sport
7. Aanpassing Huishoudelijk reglement i.v.m. gedragscodes
8. Activiteiten 2012
9. Sponsoren 2012
10. Rondvraag
Einde vergadering 20:30 uur en naar de nieuwe sporthal om
daar de te trainen en te spelen.
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Verslag bestuurderscongres
10 september 2011 in Zeist
.

Ronald en Pim hadden zich voor deze dag ingeschreven voor een
aantal workshops, beide voor de workshop “zet uw vereniging in
de spotlights” en afzonderlijk voor “betrap me op iets goeds”
en “professionalisering en subsidies.
De dag werd geopend door Humberto Tan en dit was een
vermakelijke spreker die de onderwerpen aan elkaar praatte.
Daarna werd deelgenomen aan de interactieve workshops waar
we aan het werk gezet zijn.
Meepraten over hoe je jou
vereniging in de picture
krijgt en jou naam en stukje
in de krant komt. Verder
werd het belang van social
media (facebook, hyves,
linkdin en twitter)
besproken en dat dat hét middel is om jeugd te betrekken en
goed te communiceren met je jonge achterban.
Na een voortreffelijke lunch waarbij we aan het “netwerken”
waren, gingen we het middagprogramma in waarbij stellingen op
het podium werden verkondigd waar de zaal een mening over
kon hebben. Door te zorgen dat je met je keuze maar bij de
grote meerderheid zat, voorkwam je dat je moest gaan staan
en Humberto een microfoon onder je neus hield. Ronald stak
wijselijk bij alle stellingen in de grote groep zijn hand omhoog.
Daarna gingen we afzonderlijk naar 2 workshops. Pim naar
“betrap me op iets goeds” een workshop over positief coachen
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en acteren als bestuursleden. Een hele leuke workshop waarbij
je ziet hoe wij (oudjes) het geleerd hebben en al jaren doen en
hoe het anders kan. Klein voorbeeld: als je kind naar huis komt
met een rapport met daarop twee achten, drie zevens, een zes
en een vijf, ga je het als ouder hebben over die vijf en dat dat
toch minstens bij het volgende rapport een zes moet worden.
Na een universitaire studie van jaren is men er achter gekomen
dat als je je focust op de positieve zaken (dus die achten) je
een kind krijgt dat prettiger in het leven staat, de sfeer goed
blijft en uiteindelijk de kans dat het cijfer vijf een zes of
hoger wordt groter is dan als je alleen over die vijf praat.
Enfin kortom het bestuur dient een positieve uitstraling te
hebben en breidt zich dan over de hele vereniging uit.
Ronald ging naar de workshop “professionalisering en subsidies”
en daar werd gesproken om betaalde (loondienst) mensen in te
huren voor scheidsrechters en trainers maar ook in het
bestuur en zelfs een verenigingsmanager. Dit is alleen voor
zeer grote verenigingen mogelijk. Subsidie is niet veel over
gezegd o.a. dat niet allen de gemeente subsidie geeft maar ook
andere instanties, dus is het wijs goed rond te neuzen waar
zoal subsidie voor te krijgen is.
Al met al een leuke en nuttige dag in Hotel Figi in Zeist.
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Afscheid:
Helaas hebben we in 2011
afscheid moeten nemen
van 2 leden welke zeer betrokken waren
bij onze vereniging.
Louis Verweijen is in 2006 samen met
zijn vrouw komen volleyballen bij ons en
heeft om gezondheidsredenen moeten
besluiten te stoppen. Louis was onze sponsorman, hij heeft veel
geregeld en geritseld en binnengebracht en was altijd van de
partij als er iets te organiseren viel (meestal kon hij dan niet).
De Duuve te gek editie van 2011 heeft hij in gang gezet en de
deelnemers hadden een bedankje dankzij weer een sponsor
geregeld door Louis. Voor zijn sponsoring heeft hij weer in
2011 een bedankje gehad (fotolijst) en bij zijn afscheid een
uitnodiging voor het lustrumuitje.
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Hanneke Frouws was vanaf dag één (11-2007) lid van DuReVo. Ze wilde al bij
de overgang naar de nieuwe vereniging
stoppen maar wij waren van mening dat
het nog geen tijd was voor de overgang
en heeft toen toch nog 5 jaar bij ons
gevolleybald. Ze heeft in de
kascommissie gezeten en was altijd
onze "gastvrouw" bij het eigen
toernooi, waarbij ze geholpen werd
door haar man Johan. Denk daarbij aan
een alternatieve teamschaal (gezond), broodje hamburger met
uitjes, wokhapje en broodje bal. Wat we gaan verzinnen in 2012
en wie het gaat verzorgen is nog maar de vraag. Hanneke is net
geen 5 jaar lid geworden maar we hebben besloten haar ook
mee te vragen naar op het lustrumfeest.
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Nawoord:
2011, een jaar met veel activiteiten en administratieve
regelzaken een ledenaantal van 41 op 31-12-2011. Maar daar ga
ik het niet over hebben. Wel over de eenarmige bandiet.
Als voorzitter en trainer kan ik alleen
maar zien dat we leuke speelavonden
hebben waar je het eigenlijk vaak naar je
zin hebt met af toe een mindere avond,
door welke aanwijsbare of onaanwijsbare
oorzaak dan ook. Als trainer merk ik dat
door de nieuwe volleybalregels (wijziging
netfouten, alles mag, behalve gooien en
vangen) de bal wel in het spel blijft, maar
van volleybal als technische sport niet altijd meer sprake is. Ik
als trainer, waarbij ik hoop dat als ik een technische aanwijzing
geeft, de techniek verbetert en het spel beter wordt, zie
inderdaad wel veel meer spel, maar minder balcontrole.
Balcontrole krijg je door het spelen vanuit de aangeleerde of
opnieuw aan te leren techniek. Vooral oefenen (dus niet zomaar
overspelen) en spelen vanuit de bovenbenen (vroeger knieën) is
essentieel om de bal onder controle te krijgen en hem weg te
spelen in de richting of naar de medespeler die je wenst.
Aandachtspunt zou voor elk lid dienen te zijn: goed en serieus
inspelen, boven en onderhands 5 minuten oefenen en daarna alle
andere moves. Soms kijk ik rond en is het een gezellige
samenspraak van groepjes spelers waarbij het inspelen niet
gedaan wordt. Ik zal dan ook (als er geen verbetering komt)
een verzoek in dienen de naam van de vereniging te wijzigen in:

De eenarmige bandieten.
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