Verslag algemene ledenvergadering ORV Breda 21 september 2016 in het
Stadskantoor Breda.

Aanwezig: Aks 1 dames, Aks 2 dames, Blauwwit heren 1, Blauwwit heren 2, CSS heren,
Burgst heren 2, De Burgst dames 1, De Burgst dames 2, Cluzona, Dok 19 dames 1, DVC 2,
FC VCG voko jaja, Gilze 2, Gilze dames, Groene ster dames 1, Hirundo dames 1, Hirundo
dames 2, Hirundo heren 1, HVD 16, KHS/RVC dames 1, Makkeluk Zat, Proost!, SDC dames
1, SDC dames 2, SDC heren 1, Set up Heren 1, Sic Pugno dames 5, Simply best Oost, VC ’t
Aogje dames 1, VC ’t Aogje dames 2, VC ’t Aogje heren 1, VC ’t Aogje heren 2, VCG 1, VCG
2, VCG 4, VCG 5, VIP 1 dames, VIP –H, Voverdi dames 1, Voverdi dames 2, Voverdi dames
3, Voverdi heren 1, Voverdi heren 2, Welfare, Zandberg 1, Zandberg 2, Zandberg 3, Zebra’s
1, Zebra’s 2,
Afwezig met kennisgeving: BOVA, Dok 19 2, DVA 2 dames, Fier, Gavoc 10 dames 3,Gilze
1, Groene ster 3, HVV 58, KHS/RVC dames 4, Kraftwell Symmachia dames 6, Kraftwell
Symmaciha heren 6, PSK Kaszub, REVO, Rowi 1 heren, Set up Mix 1, Sic Pugno dames 6,
Vat 1, Zuvo Dames 3, Zuvo heren 2.
Afwezig zonder kennisgeving: AKS heren, BVC ’86 heren 1, Burgst heren 1, Burgst heren
3, Burgst mix 1, Burgst mix 2, Diomedon, Dok 19 1, DVA 1 dames, EPVC 66 1, EPVC 66 Tik
em aan, Fier 1 dames, Fier 2 dames, Fier 3 dames, Gavoc 10 dames 4, Gavoc 10 heren 5,
gavoc 10 heren 6, Groene Ster 2, Hovoc dames 1, Hovoc heren 1, Hovoc heren 2, Hovoc
heren 3, KHS/RVC heren 1, KHS/RVC heren 2, KHS RVC dames 3, Kraftwell Symmachia
dames 8, Nispen Sportief, Poldersport, Rowo 2 heren, Rowi 3 heren, Rowi 4 heren, Rowi
dames 1, Rowi dames 2, SBO dames 2, SBO heren, Set Up dames 1, Sic Pugno heren 4,
Tuinzigt 2, VHWA, Voko dinda, WIA, Zuvo dames 1, Zuvo heren 3
1. Opening (om 20:00 uur) en prijsuitreiking klassekampioenen
Ben heet iedereen van harte welkom op deze Algemene Ledenvergadering van het
ORV Breda en vraagt allereerst een moment van stilte voor het overlijden van Burgst
Heren 2 lid Jac van Ginneken.
Na dit stiltemoment worden alle kampioenen naar voren gevraagd en worden de
prijzen (volleyballen) uitgereikt onder applaus van de vergadering.
Kampioenen:
HEREN/MIX:
1e klasse: DVC 1
2e klasse: Set up Heren 1
3e klasse: VHWA
4e klasse: Dok 19 2
5e klasse: Blauw Wit 1
6e klasse: Makkeluk Zat
DAMES
1e klasse: Proost!
2e klasse: Gilze Dames
3e klasse: Kraftwell Symmachia dames 2
4e klasse: Groene ster dames 1
5e klasse: Gavoc ’10 dames 6
Ben vraagt iedereen of de presentielijst al is getekend. Indien je het woord neemt
graag je vereniging vermelden voor het verslag. Ben stelt het bestuur even voor.
2. Ingekomen stukken
De ingekomen stukken worden behandeld bij punt 12 Overige zaken
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3. Verslag algemene ledenvergadering 16 september 2016
Er zijn geen opmerkingen op het verslag van 16 september 2016. Het verslag wordt
goedgekeurd en vastgesteld, onder dankzegging aan de secretaris
4. Verenigingsverslag secretaris
Karin leest het volgende verslag voor:
“Het seizoen is vorige jaar gestart met de Algemene Ledenvergadering op 16
september 2015. Wij waren wederom te gast in het Stadskantoor Breda. Wij
bedanken de bij ons aangesloten vereniging BOVA voor deze mooie vergaderlocatie.
Het bestuur bestond dit 43e verenigingsjaar uit:
Ben Kerkhof, voorzitter en waarnemend penningmeester
Karin Marijnissen, secretaris en vice voorzitter
Marcel van de Voorde, wedstrijdleiding / website beheer
Wilbert Meijers, ledenadministratie
Geen lid maar wel vrijwillig bezig voor het ORV Breda: Anton van Schie voor het
updaten en onderhoud aan de website.
Wij zijn de competitie 2015-2016 gestart met 122 teams onderverdeeld in 67
heren/mix teams en 55 damesteams dit verdeeld over 6 heren/mix klassen en 5
dames klassen.
Het bestuur is in het seizoen 3 keer bij elkaar geweest voor een bestuursvergadering.
Daarnaast is er veel overleg en afstemming via de mail.
We hebben dit jaar het ORV openingstoernooi in september en het ORV Beach and
BBQ toernooi in juli georganiseerd, respectievelijk aan de start en einde van het
seizoen.. Beide toernooien zijn goed, sportief en gezellig verlopen. Vooral de
deelname aan het Beachtoernooi was een groot succes te noemen en wederom
hadden we een heerlijke zomeravond om te beachen en bbq-en.
De jaarlijkse kascontrole door de verenigingen Zuvo en AKS heeft inmiddels
plaatsgevonden bij de penningmeester thuis; onder het genot van een kopje koffie
zijn alle stukken doorgenomen en akkoord bevonden. Vooruitlopend op de
presentatie van de financiële stukken blijkt ook dat we financieel gezond zijn en een
positief exploitatiesaldo hebben gerealiseerd. Tevens is de jarenlange zoektocht naar
een nieuwe penningmeester ten einde als wij straks de vergadering gaan vragen om
akkoord te gaan met de benoeming van een nieuwe penningmeester van de
vereniging Blauw Wit. Hiermee is het bestuur weer compleet.
Het ORV bestuursteam, met leden van het bestuur aangevuld met gastspelers en
dus altijd in wisselende teamsamenstelling heeft dit jaar meegespeeld op het eigen
ORV openingstoernooi, het Kaszub toernooi, het RVC kersttoernooi, het DVC
toernooi, het Burgst toernooi, het GAVOC toernooi, het ROWI bedrijventoernooi. Wij
als bestuur juichen het van harte toe dat onze verenigingen deze toernooien
organiseren, vandaar ook onze deelname aan deze toernooien.
Ik geef een grote pluim aan alle recreatieve volleyballers die in onze ORV Breda
competitie er ieder jaar weer een sportieve, gezellige en recreatieve competitie van
maken, zodat wij als 5 koppig vrijwilligersbestuur deze competitie mogelijk kunnen
blijven maken tegen lage kosten.” (einde verslag)
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5. Financiële zaken (jaarverslag, verslag kascommissie, vaststellen competitiebijdrage
seizoen 2017-2018, begroting seizoen 2016-2017, vaststelling kascommissie
In het financieel overzicht staan nog betalingen vermeld van teams die zich hebben
teruggetrokken. Deze inschrijfgelden worden netjes teruggestort.
Ben licht even de financiële cijfers toe. Er zijn geen vragen over het exploitatie
overzicht en de balans.
Corné van Zuvo leest het verslag van de kascommissie voor. De cijfers zijn op 15
september bij de penningmeester thuis gecontroleerd. Alles is in orde bevonden en
de vergadering dechargeert het bestuur over het afgelopen seizoen.
Gezien het eigen vermogen van de vereniging stelt het bestuur voor om de jaarlijkse
bijdrage per seizoen 2017-2018 te verlagen naar € 22,50. Vereniging CSS vraagt of
er dan nog voldoende vermogen is om nog een seizoen te draaien. Dit is zeker het
geval. De vergadering gaat akkoord met het vaststellen van de nieuwe contributie.
In de begroting heeft het bestuur een bedrag (€ 2.000) opgenomen voor het opfrissen
en updaten van de website. Met het hierdoor geprognotiseerde verlies wordt dan ook
iets gedaan aan het hoge eigen vermogen van de vereniging. Ideeën en inbreng over
dit onderwerp zijn van harte welkom. Tijdens de vergadering meldt zich Lizette Ekkel
van de Burgst. Zij gaat Anton van Schie en het bestuur ondersteunen bij het opfrissen
van de website. (zoekfunctie, informatie makkelijker te vinden, modernere navigatie).
CSS heeft een vraag over de exploitatie van de toernooien. Dit wordt toegelicht bij
punt 10.
Ook is het bestuur voornemens wedstrijdshirts aan te schaffen om de huidige shirts
te vervangen. De vergadering is hiermee akkoord.
De begroting wordt goedgekeurd en vastgesteld door de vergadering.
De nieuwe kascommissie wordt benoemd: AKS en BOVA. Blauw wit is
verontschuldigd omdat zij al de penningmeester leveren.
6. Rooster van aftreden
Voorzitter treedt af in 2016 en stelt zich herkiesbaar
Secretaris treedt af in 2017
Ledenadministratie treedt af in 2017
Wedstrijdleiding treedt af in 2018
Penningmeester in 2015, vacature
Voorzitter Ben Kerkhof treedt dit jaar af en stelt zich opnieuw herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor om de heer Ben Kerkhof her te benoemen in de functie van
Voorzitter. Vanuit de zaal wordt de vraag gesteld of er tegenkandidaten zijn. Dit wordt
met gelach ontvangen, formeel is dit natuurlijk juist. Er zijn geen tegenkandidaten en
na stemming en onder applaus wordt Ben voor 3 jaar herbenoemd in zijn functie als
voorzitter.
7. Bestuursverkiezing
Het bestuur stelt voor om de heer René van den Broek van de vereniging Blauw Wit
te benoemen als penningmeester. René heeft inmiddels gesprekken gehad met het
bestuur hen heeft een gedegen financiële achtergrond. Er zijn geen tegenkandidaten
en na stemming en onder applaus wordt René van den Broek benoemd als
penningmeester; hij schuift aan aan de bestuurstafel en stelt zichzelf even kort voor.
8. Competitie indeling en planning seizoen 2016-2017
De indeling is al verspreid. Over het algemeen zijn er alleen positieve reacties op
gekomen. Er zijn uiteindelijk 112 teams, 10 teams minder dan vorig jaar. Het concept
programma is ook al rondgestuurd. Het definitieve programma wordt op zondag 25
september verspreid en dan wordt de website gevuld. Wel spreekt Marcel zijn zorgen
uit over de eerste klasse Heren. In deze klasse hebben we nog maar 7 teams over. In
het verleden was er meer dan voldoende animo om in deze klasse te spelen. Hoe
komt er dat er geen enthousiasme meer is voor het spelen in de eerste klasse? Komt
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dat door het niveau, zijn er andere redenen? Er worden wat opties besproken, 1,5
competitie. Dan speelt iedereen drie keer tegen elkaar. Dit zijn 18 wedstrijden. De
tweede klasse daarentegen zit vol met 12 teams.
De verenigingen Voverdi, DVC, Zebra’s, Makkeluk Zat opperen wat mogelijkheden
over een andere opzet van de competitie / ideeën:
-meer Nevobo spelers toelaten in 1 team.
-in maart al aangeven dat de eerste vijf van de tweede klasse allemaal gaan
promoveren
-verplicht promoveren
Met een knipoog idee van Welfare: laat nieuwe teams beginnen in de eerste klasse 
Dok 19 Maartje Kooijman biedt aan om mee te denken over de opzet van de
competitie. Het ORV bestuur richt hiervoor een werkgroepje op.
Ook in de damesklasse vier zijn maar 8 teams. Marcel heeft een mail gestuurd om
ook hier 1,5 competitie te draaien. Helaas heeft hij nog maar 5 reacties gekregen en
blijft dit dus bij 1 competitie.
Verzoek van Marcel om de uitslagen van de wedstrijden op de wedstrijddag tot
uiterlijk 2 dagen erna in te voeren op de website voor een zo actueel mogelijke stand.
Na deze periode kan alleen Marcel dit nog plaatsen.
Op maandag 3 oktober gaan we starten met de competitie, er worden 1071
wedstrijden gespeeld.
AKS: het toesturen van de wedstrijdformulieren, het liefst gescand en gemaild. Mocht
het perse per post gaan dan wel voldoende frankeren.
9. Ledenadministratie
Een sheet van Wilbert:
Wetenswaardigheden seizoen 2015/2016:
Dames
Teams:
55
Leden:
608
Gem. leeftijd:
43
•
•
•
•
•

Heren
67
630
47

Aanmelden nieuwe spelers bij voorkeur via e-mail (ledenadministratie@orvbreda.nl)
Aanmelden kan het gehele seizoen mbv het aanmeldingsformulier (te downloaden
van de site).
Pasfoto als los (jpg) bestand meezenden : duidelijke (pas of profile) foto
(min. 3x4cm en 150 dpi)
Spelerskaarten worden aan het begin van het seizoen per mail verspreid.
Controleer de kaarten op fouten

10. Toernooien
Even een terugblik op het openingstoernooi van 17 september. Er waren maar vijf
teams aanwezig. Dit kan te maken hebben gehad met de late zomervakantie in regio
Zuid. Ook de Burgst heeft in september een recreantentoernooi georganiseerd.
Wellicht is de speelavond zaterdagavond het probleem en is het een tip om volgend
jaar op vrijdagavond te organiseren.
11. Spelregels
Wilbert neemt even de belangrijkste wijzigingen door.
12. Overige zaken
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Vijfde set bij 2-2 na vier sets Eerste klasse dames Inventarisatie gedaan door Karin.
Voorstellen aan de vergadering om het door te voeren. Bij stemming wordt deze regel
met onmiddellijke ingang ingevoerd.
Werkgroep afstanden
Uiterlijk op 15 oktober wordt het discussiestuk aan alle verenigingen verzonden met
het verzoek om hier uiterlijk op 31 december 2016 op te reageren.
Meespelen spelers van andere teams van de zelfde vereniging: Maximaal 3 keer per
seizoen meespelen met een ander, hoger geplaatst team of een team in dezelfde
klasse.
Meespelen Nevobo spelers van dezelfde vereniging: 1 per team in de eerste klasse
Heren is toegestaan mits de speler niet van dermate hoger niveau is dat het
competitievervalsing kan genereren. De toestemming staat op de spelerskaart
vermeld.
Voor de overige klassen is het mogelijk dispensatie aan te vragen voor 1 speler per
team met de zelfde voorwaarde: de sterkte van de speler mag niet het gemiddelde
niveau van het team overstijgen.
SIC PUGNO: mogen dames vanuit de damescompetitie meespelen in de
herencompetitie, ja dit mag onder dezelfde voorwaarden.
Het is niet toegestaan om voor meer dan 1 vereniging uit te komen.
Gilze: er is voordeel te behalen uit niet te spelen wedstrijden. Het bestuur gaat dit in
de eerstvolgende bestuursvergadering bekijken / voorstel doen tot wijziging.

13. Rondvraag
Welfare: Met het verzoek aan de bezoekende teams bij Welfare om vooraf contact op
te nemen. Er moet een lijst overlegd worden met legitimatie omdat Welfare speelt op
de vliegbasis Gilze Rijen.
Voverdi : is op zoek naar een trainer op de woensdagavond.
14. Sluiting om 21:45 uur.

15. Gezellig napraten met een hapje en drankje
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