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Verslag Algemene Ledenvergadering ORV BREDA 
Stadskantoor Breda, woensdag 20 september 2017 
 
 

Aanwezig : AKS heren, AKS 1 dames, AKS 2 dames, Blauw Wit 1 en 2, BOVA,   
BVC’86, Cluzona, CSS, Burgst dames 2, Dok dames 1, EPVC ’66-
Tikemaan, FC VCG Voko Jaja, Gilze  Heren 1 en 2, Gilze dames , Hovoc 
dames 1, KHS/RVC 1 en 2 heren, KHS RVC dames 2 en 4, Makkeluk Zat, 
Proost!, Rowi 1, 2, 3, 4 heren, Rowi 1, 2, dames, SBO heren, SBO 
dames, SDC heren, Set Up dames 1, Simply Best Oost, VC ’t Aogje 
dames 1, 2 en 3, VCG 1, 3, 4 en 5 dames, VIP 1 dames, VIP(-H), 
Welfare, Zandberg 1, 2 en 3, Zebra’s 1   en 2 

 
Afwezig met kennisgeving : De Burgst 2, De Burgst Mix 2 en 3, Diomedon, Gavoc’10 dames 3, 

Hirundo dames 2 en heren 1, HVD’16, HVV ’58, KHS/RVC dames 1 en 
dames 3, Nispen Sportief, PSK Kaszub, ReVO, Set up mix 1, Sic Pugno 
dames 6, VOko Dinda, Voverdi dames 1, 2, 3, heren 1 en 2, Zuvo D3, 
Zuvo heren 2.  

 
Afwezig zonder kennisgeving :De Burgst heren 1 en 3, De Burgst dames 1, De Burgst mix 1, Dok 19  

1 en 2, DVA 1 en 2, DVC 2, EPVC 66 1, Fier dames 1, 2 en 3, Gavoc ’10 
dames 4, Gavoc ’10 heren 5, Groene ster 2, Groene ster 3, Groene 
ster dames 1, Hovoc heren 1, 2 en 3, Krafwell Symmachia dames 7 en 
8 en heren 6, Poldersport, SDC dames 1 en 2, Set up heren 1, Sic 
Pugno dames 5, Sic Pugno heren 4, Tuinzigt 2, Vat 1, VHWA, WIA, 
Zuvo dames 1 en heren 3 

 
1. Opening en prijsuitreiking klasse kampioenen   

 
Welkomstwoordje 
Karin Marijnissen heet iedereen van harte welkom. De afgelopen dagen waren er nogal wat 
afmeldingen binnen gekomen op het secretariaat maar gelukkig is er nog steeds een mooie 
opkomst. Karin vraagt iedereen om de presentielijst te tekenen en de mobieltjes, voor zover 
dit nog niet is gedaan, op stil te zetten.  
Karin meldt dat de voorzitter, Ben Kerkhof helaas niet aanwezig kon zijn en leest het bericht 
van de voorzitter even voor: 
 
Beste aanwezigen, Graag had ik vanavond deze vergadering voor u geopend met de bekende 
hamerklap. Helaas hebben privé omstandigheden mij ervoor doen kiezen om op dit moment op 
vakantie te zijn. Begin dit jaar is duidelijk geworden dat mijn vrouw aan een ernstige en helaas 
ongeneeslijke ziekte lijdt. Op dit moment voelt zij zicht relatief goed en is zij instaat om te 
reizen: om die reden verblijven wij in zuidelijke en warmere streken. Gebleken is dat warmte 
een gunstige invloed heeft op haar gestel. Ik hoop dat u begrip kunt en wilt opbrengen voor de 
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gemaakte afweging. Ook zonder mijn aanwezigheid of juist door mijn afwezigheid mag u een 
nuttige en plezierige vergadering verwachten. De wel aanwezige bestuursleden staan daarvoor 
garant. Reden voor mij om u, met een gerust hart, een zinvolle aftrap van het nieuwe seizoen 
toe te wensen! Met vriendelijke groet, Ben Kerkhof.  
 
Een momentje van stilte 
Ook in het afgelopen jaar zijn er helaas twee leden van het ORV Breda overleden. Traditioneel 
houden we een momentje van stilte in verband met het overlijden van  
Riet Loomeijer van de vereniging SBO, overleden op 30 april 2017 
Dick Bouwmeester van de vereniging Simply Best, overleden op 30 mei 2017. 
 
Prijsuitreiking:  
Alle kampioenen worden naar voren geroepen en ontvangen als prijs een volleybal en applaus 
van de aanwezigen.  
De kampioenen bij de dames:  

• 11ee  kkllaassssee  PPrroooosstt!! 

• 22
ee

  kkllaassssee  SSeett  uupp  11 

• 33
ee

  kkllaassssee  HHVVDD  ‘‘1166 

• 44
ee

  kkllaassssee  SSBBOO 

••  55
ee

  kkllaassssee  GGaavvoocc  ‘‘1100  44  
 

De kampioenen bij de heren: 

• 11
ee

  kkllaassssee  HHOOVVOOCC  11 

• 22
ee

  kkllaassssee  AAooggjjee  11 

• 33
ee

  kkllaassssee  VVCCGG  11 

• 44
ee

  kkllaassssee  DDiioommeeddoonn 

• 55
ee

  kkllaassssee  HHOOVVOOCC  33 

• 66
ee

  kkllaassssee  FFCC  VVCCGG  VVOOKKOO  JJAAJJAA 

 
2. Ingekomen stukken 

Deze ingekomen stukken worden behandeld bij overige zaken agendapunt 10 
Dit zijn de volgende punten, van de vereniging VOKO: een coachende scheidsrechter, 
onafhankelijkheid scheidsrechter, scheidsrechter en spelers op de hoogte van de spelregels  

3. Verslag algemene ledenvergadering 21 september 2016 (verslag bijgesloten) 
Wie heeft er opmerkingen over of naar aanleiding van het verslag?  
Er zijn geen opmerkingen op het verslag. Het verslag wordt hierbij vastgesteld.  
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4. Verenigingsverslag secretaris 

Karin leest het volgende verslag voor: 
Het seizoen is vorige jaar gestart met de Algemene Ledenvergadering op 21 september 2016. 
Wij waren wederom te gast in het Stadskantoor Breda. Wij bedanken de bij ons aangesloten 
vereniging BOVA voor deze mooie vergaderlocatie die ons belangeloos beschikbaar wordt 
gesteld.  
Het bestuur bestond dit 44e verenigingsjaar uit de volgende vrijwilligers:  
Ben Kerkhof, voorzitter  
Karin Marijnissen, secretaris en vice voorzitter, vereniging Burgst 
Marcel van de Voorde, wedstrijdleiding / website beheer vereniging BOVA 
Wilbert Meijers, ledenadministratie vereniging BOVA 
Rene van de Broek, penningmeester vereniging Blauw Wit 
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 2016-2017 gestart met 111  teams onderverdeeld in 62  heren/mix 
teams en 49 damesteams dit verdeeld over 6 heren/mix klassen en 5 dames klassen.  
Het bestuur is in het seizoen een aantal 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 wederom een groot succes te noemen op een heerlijke zomeravond om te 
beachen en bbq-en met meer teams en spelers dan ooit tevoren.  
De jaarlijkse kascontrole door de verenigingen AKS en BOVA heeft inmiddels plaatsgevonden 
bij onze nieuwe penningmeester thuis  en zijn alle stukken doorgenomen en akkoord 
bevonden. 
Het ORV bestuursteam, met leden van het bestuur aangevuld met gastspelers en dus altijd in 
wisselende teamsamenstelling heeft dit jaar meegespeeld op het eigen diverse toernooien. 
Wij als bestuur juichen het van harte toe dat onze verenigingen deze toernooien organiseren, 
vandaar ook onze deelname aan deze toernooien. 
Ik wens iedereen een sportief en succesvol volleybalseizoen toe.  

5. Financiële zaken (jaarverslag, verslag kascommissie, vaststellen competitiebijdrage seizoen 
2018-2019, begroting seizoen 2017-2018, vaststelling kascommissie (stukken bijgesloten) 
Karin geeft het woord aan Rene van de Broek, penningmeester.  
In de cijfers is te zien dat we in overleg met de ledenvergadering van vorig jaar de hoge 
reserve gaan afbouwen. Het grootste deel van deze afbouw is dit jaar naar de bijdrage ORV 
aan het BBQ and Beachtoernooi gegaan. Tevens is te zien dat er een investering van aanschaf 
volleyballen (als prijzen voor de kampioenen) is gedaan, deze wordt verspreid over 3 jaren. Op 
5 september heeft een afvaardiging van AKS en BOVA de boeken gecontroleerd bij de 
penningmeester thuis. Zij hebben inzage gekregen in alle bankafschriften en facturen. De 
kascontrolecommissie stelt de vergadering voor het bestuur te dechargeren voor het 
afgelopen competitiejaar. De vergadering stemt hiermee in.  
Rene licht de begroting toe en ook de begroting wordt door de vergadering vastgesteld.  
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Volgens afspraak gaat het benoemen van de nieuwe kascommissie op alfabet van 
verenigingsjaar. Dit betekent voor komend jaar nog 1 keer BOVA en BVC’86 als nieuw lid van 
de kascontrolecommissie. Helaas is van deze vereniging niemand aanwezig. Karin zorgt ervoor 
dat zij een mail krijgen dat zij deze taak toegewezen hebben gekregen.  
Rene meldt dat er geen aanleiding is om de contributie te verhogen, immers we hebben 
besloten dat we de hoge reserve gaan afbouwen. De contributie blijft gehandhaafd op € 22,50 
per jaar voor het seizoen 2018-2019.  

6. Rooster van aftreden en bestuursverkiezing 
Het rooster van aftreden is momenteel:  
Voorzitter treedt af in 2019 
Secretaris / vice voorzitter treedt af in 2017, stelt zich herkiesbaar 
Ledenadministratie treedt af in 2017, stelt zich herkiesbaar 
Wedstrijdleiding treedt af in 2018: vacature 
Penningmeester treedt af in 2018 
Secretaris en vice voorzitter Karin Marijnissen stelt zich herkiesbaar.  
Ledenadministratie Wilbert Meijers stelt zich herkiesbaar. 
Het bestuur stelt voor om Karin opnieuw te benoemen. De ledenvergadering gaat hiermee 
onder applaus mee akkoord.  
Het bestuur stelt voor om Wilbert opnieuw te benoemen. De ledenvergadering gaat hiermee 
onder applaus mee akkoord.  
Karin meldt hierna dat Marcel heeft aangegeven volgend jaar stopt met zijn functie als 
wedstrijdleider. Het profiel van de wedstrijdleider staat op de website van het ORV Breda. We 
vragen de verenigingen om leden te benaderen voor deze vacante functie.  

7. Competitie indeling en planning seizoen 2017-2018 (stukken al ontvangen) 
Marcel neemt het woord.  De eerste klasse Heren is van onderuit aangevuld met teams om 
een gelijkwaardigere verdeling van wedstrijden te krijgen. Uit de eerste klasse heeft zich het 
team ’t Aogje teruggetrokken vanwege personele problemen, als ook het team Rowi dames 
uit de derde klasse dames. We starten met 109 teams. De competitie indeling is al 
rondgestuurd en door de verenigingen akkoord bevonden. Aanstaand weekend wordt het 
definitieve programma rondgestuurd en wordt in de week erna gevuld. We starten op 
maandag 2 oktober 2017 met de competitie.  
Er wordt een vraag gesteld over de indeling van de damescompetitie. In de tweede klasse zijn 
12 teams terwijl er in de vierde klasse maar 8 teams zijn.  
Marcel legt uit dat het team van RvC na 1 jaar gestopt te zijn geweest weer ingestroomd is in 
de tweede klasse. In verband met een goede krachtsverdeling laten we dit team niet in een 
andere klasse starten. Marcel geeft aan dat als hierdoor in andere klassen wedstrijden flink uit 
elkaar liggen, je zelf de wedstrijden anders mag in plannen. Planning technisch kan het 
programma van het ORV Breda dit niet aan, iedereen zit in hetzelfde ritme van wedstrijden.  

8. Ledenadministratie 
Wilbert neemt het woord en vraagt alle verenigingen de ledenlijsten terug te sturen en licht 
toe dat alle spelers een spelerskaart moeten hebben. Ook meldt Wilbert dat je altijd de 
kaarten van een tegenstander mag controleren, doe dat dus ook indien je twijfels hebt.  
De volgende informatie over de spelerskaarten op een sheet: 

AAaannmmeellddeenn  nniieeuuwwee  ssppeelleerrss  bbiijj  vvoooorrkkeeuurr  vviiaa  ee--mmaaiill  ((lleeddeennaaddmmiinniissttrraattiiee@@oorrvvbbrreeddaa..nnll)) 

mailto:ledenadministratie@orvbreda.nl
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AAaannmmeellddeenn  kkaann  hheett  ggeehheellee  sseeiizzooeenn  mmbbvv  hheett  aaaannmmeellddiinnggssffoorrmmuulliieerr  ((ttee  ddoowwnnllooaaddeenn  vvaann  ddee  

ssiittee))..  PPaassffoottoo  aallss  llooss  ((jjppgg))  bbeessttaanndd  mmeeeezzeennddeenn..  ((mmiinn..  33xx44ccmm  eenn  115500  ddppii))  

AArrttiikkeell  1155 

DDeeeellnneemmeenn  aaaann  ddee  wweeddssttrriijjddeenn  iiss  aalllleeeenn  ttooeeggeessttaaaann  wwaannnneeeerr  eeeenn  ssppeelleerr//ssppeeeellsstteerr  iinn  hheett  bbeezziitt  

iiss  vvaann  eeeenn  ggeellddiiggee  rreeggiissttrraattiieekkaaaarrtt  ooff  lliiddnnuummmmeerr..  ZZiijj  mmooggeenn  nniieett  mmeeeerr  ddaann  vvoooorr  éééénn  vveerreenniiggiinngg  

eenn//ooff  tteeaamm  uuiittkkoommeenn..    DDee  ssttaammkkaaaarrtteenn  zziijjnn  mmaaxxiimmaaaall  88  jjaaaarr  ggeellddiigg..  DDaaaarrnnaa  ddiieenneenn  ddee  ppaassffoottoo''ss  

vveerrnniieeuuwwdd  ttee  wwoorrddeenn.. 
 

Vanuit de zaal komt de opmerking over een speler met een spelerskaart in de zesde klasse 
Heren/Mix die met kop en schouders boven de rest van het team uitkomt. Kan dit? Ja dit kan 
helaas gebeuren. Alhoewel het ons niet leuk lijkt voor de betreffende speler, als er een 
spelerskaart is, mag deze persoon meedoen met de wedstrijd.  

9. Toernooien  
- Openingstoernooi, 23 september 2017 (helaas niet doorgegaan) 

Karin meldt dat het openingstoernooi helaas is afgeblazen. De reden waarom er zo weinig 
inschrijvingen zijn, is moeilijk te bepalen. We hebben besloten om het nogmaals te 
proberen op een vrijdagavond wat later in het seizoen.  

- BBQ and Beachtoernooi, juni / juli 
Karin meldt dat het eindtoernooi in juni/juli weer georganiseerd gaat worden bij Breda 
Beach. De datum wordt nog gecommuniceerd.  

10. Spelregels zie bijlage  
Wilbert licht de spelregels en het reglement even toe. Alle voorgestelde wijzigingen worden 
akkoord bevonden door de vergadering.  
Ingekomen vragen van VOKO: 
- Coachende scheidsrechter, onafhankelijke scheidsrechter en kennis van spelregels 

ingebracht Voko  
Wilbert behandelt even deze ingekomen opmerkingen. Het is inderdaad niet de bedoeling 
dat je als scheidsrechter op de bok je team gaat coachen. De scheidsrechter dient zich 
onafhankelijk op te stellen.  
Alle leden en scheidsrechters moeten op de hoogte zijn van de huidige spelregels.  

11. Overige zaken 
- Discussiestuk Regiovorming en reisafstanden  

Wilbert presenteert nog even de resultaten van de enquête. De vergadering gaat akkoord 
met het voorstel van het bestuur om definitief te kiezen voor optie 2. Handhaving van de 
huidige regio indeling.  

12. Rondvraag 
CSS: Informatief: Het EK volleybal voor dames is komend weekend te zien op NPO via de 
webstream.  
Welfare: Voor de nieuwe teams in de tweede klasse, Welfare heeft in verband met het spelen 
op de vliegbasis de ID gegevens nodig van de spelers die komen meespelen bij Welfare.  
Anton van Schie (website beheerder ORV Breda) Anton is bezig met een certificaat te 
bemachtigen om de site van het ORV Breda een “veilige site” te maken.  
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Voko: wil het bestuur van harte bedanken voor alle inzet en moeite die zij doen om de 
competitie draaiende te houden. Vanuit de zaal volgt hierop een applaus.  

13. Sluiting    
14. Gezellig napraten met een hapje en drankje  


