
 

  

 

Apollo 8, Borne 

Volleybal in het hart van Twente 

 

Verslag van Seizoensopening met  Algemene Leden Vergadering 2019   

 
Datum:  Dinsdag 10 september 2019 
Plaats:  De Veste  
Afwezig m.k.: Wolter en Ineke van Tarel, Erik Hagreis, Joke Meijer, G, Teusink, Sylvia Wissink, Jurgen 

Kamphuis, Paul Elfrink, Nicole Knuif, Joke Meijer, Resi Loohuis, Marc Mulder, Ingrid Oude 
Vrielink, Miranda Bloemhof, Jos Scholtes 

Notulist: Joyce Hulsman 
 
 

 
1. Opening 

Martin heet de aanwezigen van harte welkom. Ingrid Oude Vrielink, secretaris, moet helaas door 
omstandigheden afwezig zijn. 
 

2. Terug- en vooruitblik op het volleybalseizoen  
 

 Als Martin denkt aan Apollo 8 denkt hij aan een trotse vereniging, vol met ambitie en vriendschap, we 
doen het met elkaar, enthousiast en met plezier. Lang leve Apollo8! 

 Jubileum 50 jaar. Receptie, activiteiten, heren clinic aangeboden door Fam. van Tarel voor de 
jongenslijn (die zal plaatsvinden op zondag 5 januari 2020),  Apollo 8 film met een terugblik op onze 
jubileum activiteiten. Ik heb genoten. 

 Gegroeid naar meer dan 600 leden (bonds- en verenigingsleden) 

 Dank voor de inzet van alle vrijwilligers, coaches, trainers, ouders, spelers, bestuurs- en 
commissieleden, scheidsrechters, wedstrijdleiding, barbezetting, schoonmakers, 
activiteitenbegeleiders, beheerders, jubileumcommissie, Borne Sport, Blos, Nevobo, vrienden van 
Apollo8, businessclub, sponsoren, supporters, fysiotherapie, krachttrainer. Dus 600 leden, per lid 2 
ouders, per lid een trainer, coach, scheidsrechter, zus of broer, opa en oma, sponsor of vriend etc. Dus 
minstens 3000 mensen beleven iedere week plezier aan Apollo8. 

 Eerste jaar Businessclub Apollo 8 onder leiding van de voorzitter Marloes Jansink. We ontvangen 
positieve geluiden vanuit deze club en zijn hier als vereniging erg blij mee. 

 Steun van Vrienden van Apollo 8  

 Goede prestaties van de teams, nog nooit zoveel kampioenen. 

 TC & Opleiding is verantwoordelijk voor 40 teams (dames/meisjes en heren/jongens), 20 teams CMV. 
Bedenk ook even zoveel trainers en coaches, het is voor dit jaar weer nagenoeg gelukt, maar we 
merken dat dit wel steeds meer moeite kost. 

 TC veel nieuwe mensen, nieuwe taakverdeling en afspraken. 

 TC Dames: D1 handhaving eredivisie en bekerfinale gehaald. D2, D4 en D10 Kampioenschap. 

 TC Herenlijn: groei bij heren en jongens. 4 van de 6 teams gepromoveerd. Chapeau! 

 CMV 20 teams met mooie prestaties.  

 Jeugdcommissie heeft prima gedraaid.  

 Voor alle teams trainers en coaches gevonden, ook de inzet van ouders is groot geweest! 

 Apollo 8 heeft ondersteuning geboden bij het schooltoernooi en sportdag, plus 
sportkennismakingslessen. Regiotraining op de zondag is georganiseerd met succes! 

 Extra trainingen voor meisjes op de vrijdag.  

 We lopen tegen de grenzen aan van de groei vanwege beschikbare zaalruimte in Borne en ook 
vanwege trainers en coaches. ‘t Wooldrik is zeer beperkt beschikbaar voor Apollo 8.  

 Recreantentoernooi was wederom een groot succes. 

 Organiseren van NOJK en toernooien was ook dit jaar weer groot succes. Gastvrije ontvangst en 
sportcafé hebben top gedaan. 
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 Commissie D1 is gestart. Licentie eredivisie is wederom verworven.  

 PR & Communicatie, ondanks de onderbezetting hebben ze veel zaken opgepakt: jubileum logo, 
seizoen magazine, infobulletins, nieuwsbrief leden, website en social media (814 vrienden), Fotografie 
van onze sportieve prestaties, overige activiteiten zoals ondersteuning Rabo Clubactie, bekerfinale D1, 
nieuwe website en betere social media. We zoeken voor deze commissie nog een voorzitter en meer 
bemensing.  

 Vrijwilligerscommissie: inplannen van vrijwilligers voor sportcafé en schoonmaak, overleg met 
beheerders De Veste, organisatie takenmarkt voor invullen van alle vacatures, attentie voor alle 
vrijwilligers, jaarlijkse vrijwilligersfeest, 250 vrijwilligers zijn actief!!  

 Apollo 8.0…. Wij zoeken jou! Vacatures commissies: speciale wervingsactie richting aanvoerders en 
commissievoorzitters heeft geleid tot betere bezetting, maar we zijn er nog niet!  

 Materialencommissie: beheer en uitgifte van kleding, ballen en ballentassen. Groei van aantal leden, 
trainers en coaches, eisen eredivisie, meer trainingen, meer kleding en meer ballen voor alle teams, 
meer sponsoren op de kleding. Organiseren van omruilavonden. 

 VSK: nieuwe leden in de commissie, Dirk Huising en Hennie Oude Egberink. Veel inzet en energie 
gestoken in opleiding en begeleiding. Nieuw systeem van scheidsrechters leveren per team goed van 
start gegaan. 14 regioscheidsrechters, 67 scheidsrechters die t/m 1e klasse mogen fluiten, 136 
scheidsrechters t/m 3e klasse. Spel en sportplezier dankzij onze scheidsrechters! Voldoende 
scheidsrechters zijn nodig om hoog te kunnen spelen!  

 Activiteitencommissie: ouder kind toernooi, kerststollen verkoop, drie daags jeugdkamp, 
kampioenswedstrijd D1 top georganiseerd. 

 Wedstrijdsecretariaat en wedstrijdleiding: 4de seizoen in de Veste. Digitaal invullen van wedstrijden 
werkt goed. Vrijdagavond beter bezet. Wel wederom veel wedstrijdverplaatsingen. Vanwege vele 
werkzaamheden en goed beheer zijn er 2 wedstrijdleiders hele seizoen actief op de wedstrijddagen. 
Goede afstemming met VSK over de scheidsrechters. Goede afstemming minicompetitie en 
floorcommissie D1 en H1. NOJK-toernooien georganiseerd. 

 Activiteitencommissie, ouder-kind toernooi, ondersteuning jubileum commissie, sinterklaas activiteit 
mini’s, kerststollenverkoop, eindfeest, bekerfinale D1, wedstrijden D1. 

 Sponsorcommissie, meer sponsoren, nieuwe boarding vanwege eredivisie, persoonlijke sponsors D1. 
We zijn nog wel op zoek naar een hoofdsponsor en meer leden voor de sponsorcommissie, zodat we 
onze sponsorgelden kunnen verhogen. 

 IJzeren Heinen slagen er nog steeds in meer ijzer in te zamelen en dat spekt de clubkas. 

 Er is een werkgroep “interieur sportcafé” bezig geweest met het uitwerken van ideeën voor het 
gezelliger en functioneler maken van het sportcafé, maar dat het vertraging op loopt omdat we langs 
meer betrokkenen moeten dan we voorheen hadden ingeschat. Marloes, Erik, Gerrit S., Jos, Roel en 
Jacqueline vormen deze commissie. 

 Er is een commissie Sportcafé (Roel, Jos en Jacqueline) in het leven geroepen om het reilen en zeilen in 
het sportcafé beter te laten verlopen. Protocol is bijna klaar. Binnenkort volgt voor alle 
barmedewerkers een info avond. 

 Bestuur bestond afgelopen seizoen uit voorzitter Martin Reesink, secretaris Ingrid Oude Vrielink, 
Penningsmeester Marc Oude Oosterik, TC lid Sabine Zander, Vrijwilligers en Activiteiten Jacqueline 
Holsink. Notulist Joyce Hulsman. Vacature Communicatie en PR bestuurslid. Bestuur vergadert iedere 
maand en extra vergaderingen over specifieke thema’s. Wekelijks overleg met commissieleden en alle 
vrijwilligers. Leidend is ons 5 jaren strategisch plan en onze jaarplannen. Samenwerking met 
Gemeente Borne/Borne Sport en Nevobo voor het kunnen aanstellen van een sportcoach voor 
verdere professionalisering van onze jeugdopleiding en verdere opleiding en coaching van onze 
jeugdtrainers. Versterken van commissies. In het leven roepen van een financiële commissie ter 
ondersteuning van de penningsmeester en bestuur, Joris Elfrink en Kirsten Kruize vullen dit in. De 
vraag wordt gesteld of het in dienst nemen van een buurtsportcoach ook een verplichting is vanuit de 
Nevobo. Dit is geen verplichting, maar de Nevobo ondersteunt dit wel om zodoende verenigingen te 
ondersteunen richting verdere professionalisering. Een andere vraag die gesteld is voor welke termijn 
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deze buurtsportcoach is aangesteld. We hebben haar voor een periode van 2 jaar aangesteld in eerste 
instantie.  
 

Vooruitblik 2019 – 2020. 

 Doorgaan op de ingeslagen weg. Veel spelplezier en een grote bloeiende Apollo8 Volleybalvereniging. 
Trots op wat we doen, ambitieus in wat we zijn, met vriendschap en plezier. Nu moeten we ook 
aandacht hebben voor borging van hetgeen we de afgelopen periode hebben gerealiseerd.  

 Daarvoor is nodig dat we het samen doen. Versterken van de commissies, werving van vrijwilligers. Als 
bestuur willen wij dat optimaal ondersteunen, maar ieder lid heeft hier een eigen 
verantwoordelijkheid. 

 Dat vergt veel van het bestuur. Bestuur zal versterkt moeten worden, ook gegeven mutaties die eraan 
zitten te komen (Jacqueline en Ingrid hebben aangegeven na dit seizoen te stoppen met hun 
bestuursfunctie, na 8 jaar een waardevolle bijdrage te hebben geleverd aan onze vereniging). 
Vacature Communicatie & PR.  

 Groei van de vereniging, spelen op een hoger niveau, wens meer te kunnen trainen, hogere vaste 
kosten voor zaalhuur, Nevobo, heren- en dameslijn. Contributie zal voor het eerst in 5 jaar klein beetje 
omhoog moeten. 

 TC & Opleiding Dameslijn: D1 behoudt positie in eredivisie, succesvol jaar voor D2 met als doel te 
zorgen voor doorstroming naar D1. Opleiding van speelsters. Goed faciliteren breedte teams. 

 TC & Opleiding Herenlijn, verder gaan met de goede ontwikkeling van de herenlijn.  

 Speerpunten nieuwe seizoen: structureel werven en opleiden van trainers. Door aanstelling 
sportcoach kunnen we investeren in jeugd en CMV. Zowel in de training als begeleiding van de jongens 
en meisjeslijn. 

 Recreanten 5 dames- en 2 herenteams. Helaas weinig ruimte voor recreanten competitie, recreanten 
toernooi wederom tot een succes maken. 

 VSK: we gaan door met het systeem dat ieder team zijn scheidsrechters regelt. Opleiding van 
scheidsrechters verzorgen.  

 Activiteitencommissie zoekt versterking.  

 Sponsorcommissie: groei in sponsorbudget realiseren. 

 Wedstrijdsecretariaat en wedstrijdleiding: beperken van wedstrijdverplaatsingen. Bezetting op orde! 

 Bestuur zoekt versterking en gaat met plezier verder met de gewenste professionalisering van de 
vereniging.  

 
Vragen/opmerkingen: 

- Mooie nieuwe website, echter vallen er 2 dingen op. Links staat nieuwe logo, rechts staat vermelding 
van logo van de eredivisie. Wat is hiervan de reden? Nick Hogt geeft aan dat dit een verplichting vanuit 
de Nevobo is. Andere opmerking is dat er vooral veel foto’s / content van dames 1 te vinden is. Zijn er 
andere mogelijkheden om ook voor de andere teams wat te organiseren? Martin geeft aan dat 
hiervoor een gedeeltelijke verantwoordelijkheid bij alle teams ligt. 

- Hoe is het bedrag van de huisvesting voor dames 1 tot stand gekomen? De achterliggende vraag is in 
hoeverre we dit naar de leden communiceren en hoe transparant moet het bestuur dit 
communiceren? Martin geeft aan dat als we eredivisie willen spelen, dit ook betekent we daarvoor 
bepaalde kwaliteit aan speelsters aan ons moeten binden. Kijkend naar andere verenigingen is 
huisvesting een heel normaal gegeven, zodat deze meiden de keuze voor ons maken en niet voor een 
andere eredivisie vereniging. Binnen het bestuur hebben we hier meerdere malen over gesproken, 
ook met de business club hierover gespard alsmede met Kirsten Kruize en Joris Elfrink.  

- Aanvullend wordt opgemerkt dat de inkomsten van de business club voor de gehele vereniging zijn en 
niet louter voor dames 1. Hierop wordt de vraag gesteld of er dan ook een verdeling is tussen welk 
geld naar de prestatieteams geeft en welk geld naar de breedteteams. Marloes Jansink geeft aan dat 
zij namens de business vol vertrouwen heeft in het bestuur en dat deze verantwoordelijkheid derhalve 
aan de expertise van de vereniging geeft.   
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- De vraag wordt gesteld dat er geen budget is voor de 2e training van dames 5, 6 en 7. Het bestuur 
geeft aan dat hier in de begroting wel rekening mee is gehouden.  

- De opmerking wordt gemaakt dat de contributie van Apollo 8 in vergelijking met andere verengingen 
hoog is. Waar zit dit in? Er wordt met een knipoog door aan Apollo 8-lid aangegeven ‘in de sfeer’. 
Tevens wordt aangevuld dat we ons wel moeten realiseren dat we hier een eigen sporthal hebben 
voorzien van een 9 meter hoge zaal hebben, zwevende sportvloer en 4 velden i.p.v. 3 velden.  

- Dirk Huising houdt nog wel een pleidooi voor een goede leeftijdsverdeling binnen de diverse 
commissies. Het is echt essentieel voor de vereniging om de risico’s gering te houden.  

- De vraag wordt gesteld om echt aandacht te blijven houden voor communicatie, denk bijvoorbeeld als 
er geen trainingen zijn. Terechte opmerking en we zullen proberen om tijdig hierover te 
communiceren. Moeten seniorenteams in de schoolvakantie ook vrij zijn? In principe is het beleid dat 
seniorenteams gewoon door trainen, behalve in de kerstvakantie, een week rond mei en de week als 
er groot onderhoud is van de sportzaal.  

- Wat gaat de rol van de buurtsportcoach zijn? De taken waar zij zich onder andere mee bezig gaat 
houden voor 15 uur in de week zijn:  

 Het aansturen, coachen en opleiden van trainers en coaches van de mini’s en jeugd in lijn met  
         het (nog te ontwikkelen ) Jeugd Opleidingsplan; 

 Het verzorgen van trainingen aan de mini’s;  

 Het verzorgen van trainingen en coachen van de toplijn jeugd; 

 Aanspreekpunt en eindverantwoordelijk voor  jeugdtrainers en jeugdcoaches; 

 Speelt een actieve rol door het beoordelen van de gegeven training en het volgen van de       
    wedstrijden van de jeugdteams; 

 Coördineren en coachen NOJK en de jeugdbeker; 

 Is adviserend lid en neemt deel aan de vergaderingen van de Technische Commissie Jeugd; 

 Legt verantwoording af aan het Bestuurslid Technische Commissie en stemt inhoudelijk zaken  
         af met de betreffende TC-leden; 

 Bijdrage leveren aan het verzorgen van gastlessen, in samenwerking met een collega van  
         Borne Sport,  aan leerlingen van het basisonderwijs in Borne ter voorbereiding op het  
         schoolsport toernooi Circulatie Mini Volleybal; 

 Het geven van ondersteuning bij de voorbereiding van het schoolsporttoernooi circulatie mini  
         volleybal; 

 Het geven van ondersteuning bij de coördinatie van de vakantie-instuif volleybal; 

 Aanwezig zijn bij het teamoverleg van Borne Sport ( max. 3 keer per jaar); 

 Het mede ontwikkelen van de naschoolse verbinding van basisonderwijs en de vereniging  
         Apollo 8. 

 
3. Notulen ALV d.d. 20 september 2018  

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.  
 

4. Samenstelling bestuur  
 Aftredend Sabine Zander,  
 Aftredend Martin Reesink, stelt zich verkiesbaar 
 Verkiesbaar Joyce Hulsman 

Sabine Zander heeft vorig jaar de taken van Harrie Lentfert overgenomen. Zonder haar tomeloze inzet 
hadden wij niet gedraaid zoals we het afgelopen seizoen hebben kunnen draaien. Het bestuur is haar 
erg dankbaar hiervoor en blij dat ze met haar kennis en expertise nog wel als TC-lid betrokken blijft. 

 
Martin Reesink (herkozen) en Joyce Hulsman zijn onder luid applaus als bestuursleden gekozen. 
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5. Presentatie financiële zaken 
a. Balans en exploitatieoverzicht seizoen 2018-2019  

Marc licht de cijfers toe.  
b. Verslag kascommissie 

Nick Hogt en Joris Elfrink vormden de kascommissie. Namens de kascommissie geeft 
Nick aan dat alles kloppend was. Zij hebben alles gecontroleerd en geven hun 
schriftelijke goedkeuring.  

c. Benoeming kascommissie 
Nick Hogt 1e lid, Helma Stam 2e lid, Paul Ganzeboom meldt zich aan als reserve-lid.  

d. Begroting en vaststelling contributie seizoen 2019-2020 
Voorstel is om voor de leden de contributie te verhogen met 1 euro en voor de 
prestatieteams met € 1,50 per maand. De aanwezigen stemmen in met deze 
contributieverhoging.  
 

Vragen: 
- De reserves zijn toegenomen, hebben we dit ook nodig en ligt daar ook een grens aan? We moeten 

een buffer houden als er bijvoorbeeld sponsoren wegvallen. Het komende jaar gaan o.a. Kirsten en 
Joris kijken naar welke verhouding hierin voor onze vereniging gezond is.  

- Gosse geeft aan dat de bijdrage vanuit Stichting de Veste is gestegen richting Apollo 8, mede door de 
inzet van onze vrijwilligers. Gosse zegt dat zij inmiddels ook een goede reserve hebben opgebouwd, 
waardoor de verwachting is dat er komende jaren meer gelden naar de vereniging kunnen terug 
vloeien.  
 

6. Huldigen leden 

Elly Kamphuis (40 jaar) 

Elly heeft 35 jaar actief gevolleybald bij de recreanten. Met de teams was er elk jaar wel een gezellig 

teamuitje en met enkele teams hebben ze zelfs buitenlandse uitstapjes gedaan.Elly heeft jaren in 

bestuur gezeten (1982 tot 1987) deed typewerk voor clubblad NETWERK en was teller bij H1,H2 en D2. 

Elly behoorde tot de vaste groep 'Apolloianen' die mee hebben gedaan aan het buitentoernooi in 

partnerstad Rheine. Het volleyballen was leuk maar de derde helft was schijnbaar legendarisch. 

Henk Langeler (25 jaar) 

Henk is 25 jaar lid en heeft al die jaren ook reguliere competitie gespeeld, de laatste jaren steeds bij 

H6. Henk is één van de scheidsrechters binnen Apollo 8. 

Bart Oosting (25 jaar) 

Bart kwam als 10 jarig jongetje volleyballen bij Apollo 8. Vrij snel is hij begonnen met training geven 

aan selectieteams en nu al 7 jaar trainer van D1.  Ook was Bart 3 jaar lid van TC meisjes selectie en vele 

jaren scheidsrechter. 

Tom Wissink (25 jaar) 

Tom was 17 jaar toen hij bij Apollo 8 kwam spelen en kwam direct in een seniorenteam. 

25 jaar later speelt hij nog steeds competitie, komend seizoen in H3.  

Tom maakte 3 jaar lang deel uit van TC Heren als commissielid van Heren selectie. Verder was hij 

scheidsrechter en is hij nog steeds actief bij de schoonmaakploeg van de Veste. 

Nicole Knuif (25 jaar), kon helaas niet aanwezig zijn. 
Allen ontvangen persoonlijke woorden en een mooie bos bloemen met een pen en inscriptie. We 
hopen dat ze allemaal nog lang plezier mogen beleven binnen onze vereniging! 
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7. Rondvraag en de aftermovie van ons jubileum 
De opmerking wordt gemaakt dat onze twee jubilarissen die vanaf het begin lid zijn nog geen 
bloemetje hebben ontvangen. Joyce geeft aan dat zij tijdens het verjaardagsfeestje in het zonnetje 
gezet zijn en hebben namens Apollo 8 het jubileumshirt aangeboden gekregen. Joyce zal dit nog 
navragen bij Ingrid.  


