
Notulen algemene ledenvergadering Apollo 8 

8 september 2020, De Veste 

Afmeldingen: Resi en Bert Lohuis, Erik Hagreis, Nico Gerritsen, Gerrit Snellers, Paul Elferink, Henk 

Goor, Helma Stam, Jan Vugteveen, Dirk Huizing, Marc Mulder. 

 

Terugblik 
De voorzitter, Martin Reesink, verwelkomt iedereen die aanwezig is bij de Algemene 

Ledenvergadering. Hij start de vergadering met alle vrijwilligers te danken die zich inzetten voor 
Apollo8, de vrienden van Apollo8, de business club, de commissieleden en de bestuursleden. Apollo8 

staat voor Vriendschap, Ambitie en Trots. 

We hebben vanwege Corona een turbulent seizoen achter de rug. Eind maart zijn alle 

volleybal-activiteiten plotseling volledig stil komen te liggen. Het gevolg was dat er allerlei 
werkzaamheden bij kwamen voor het bestuur, buurtsportcoach en commissieleden. Het 
corona-protocol moest worden vastgesteld en als alternatief voor het trainen in De Veste werden in 

goed overleg met Webton Beach en Borne Sport (gemeente Borne) de trainingen voor alle teams op 
de Beach velden geregeld. Dit was een succes en dank aan iedereen die zich daarvoor heeft ingezet, 

van buurtsportcoach, vrijwilligers en leden in het bestuur.  

Door het Corona werd ook de competitie plotseling stopgezet, geen officiële kampioenen dit seizoen. 

Sommige teams waren op weg heel mooie resultaten neer te zetten, D1 zat in een zeer goede flow, 
hopen dat ze dit jaar daarop verder kunnen bouwen. De Nevobo heeft besloten het volgende seizoen 
met een tweede Top-divisie poule te starten waardoor Dames 2 onverwachts naar de Top-divisie is 

gepromoveerd. D2 pakt de ambitieus op en wij wensen ze natuurlijk veel succes. 

Intensief is er afgelopen seizoen op diverse terreinen gesproken met de Nevobo. Dit heeft mede 
geresulteerd in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst Nevobo-Apollo8. Nevobo ziet Apollo8 als 
een “Superclub”: verdergaande professionalisering van de vereniging, goede jeugdopleiding, 
volwaardige heren en dameslijn, professional in dienst. Hierdoor ontvangt Apollo 8, 4 jaar lang een 

subsidie waardoor we mede de jeugdopleiding in de volle breedte voor de jongens en meisjes 

kunnen aanbieden en een buurtsportcoach in dienst van Apollo 8 kunnen houden. 

Het afgelopen seizoen is het bestuur enorm aan het werven geweest om plekken bezet te krijgen, 
met wisselende resultaten. De technische commissie is nu volledig bezet en er is volop aandacht voor 

alle breedte teams, het versterken van de heren-lijn, de jeugdopleiding en de selectieteams. De 
Sportcafé commissie is afgelopen jaar goed aan de gang gegaan, 2 nieuwe leden treden toe, Laura 
Weijenborg en Raymond Bartelink, die de vertrekkende leden Jos Brangert en Jacqueline Holsink 

vervangen. De verbouwing van Sportcafé laat zich vanwege Corona op zich wachten, we zijn in 
overleg met SSDV wanneer dat kan gaan plaatsvinden. Verder in de vergadering krijgen de 

klankbordgroep en de ICT-commissie de gelegenheid zich voor te stellen.  

Vrijwilligers hebben we nog steeds nodig. Afgelopen januari hebben we alle coaches en aanvoersters 

bijeengeroepen om dit punt onder de aandacht te brengen. We zoeken nog steeds mensen voor de 
PR en communicatiecommissie (coördinator van de commissie, coördinator fotografie), 
sponsorcommissie (acquisiteur, relatiebeheerder) en ook voor het bestuur zijn we nog actief op zoek 

naar uitbreiding van bestuursleden, te weten een secretaris, bestuurslid vrijwilligers en algemeen 

bestuurslid.  



Afgelopen seizoen is de business club actief geweest, ondanks de corona is het aantal leden van de 

bussinesclub zo goed als gelijk gebleven  

Over Corona nog het volgende, Apollo8 wil faciliteren wat verantwoord mogelijk is en heeft ook 

basisregels geformuleerd en ook het actuele corona protocol staat prominent op onze website.  

 

Vooruitblik 

Voorzitter Martin Reesink wil aandacht voor de vitaliteit van de vereniging, gegeven het aantal 

vacatures en trainers die we zoeken baart ons dat zorgen. Veel zaken zijn goed geregeld, nieuwe 
commissies zoals ICT-commissie, D1 Commissie, Sportcafé commissie zijn gevormd, de TC-commissie 
draait goed, de wedstrijdleiding en VSK (scheidsrechters aangestuurd door Dirk Huising) hebben de 
zaken goed voor elkaar door hun inzet en enthousiasme.  Sponsoractiviteiten zullen versterkt gaan 

worden mede door de sponsorcommissie te laten samenwerken met D1 commissie en leden van 

Apollo8 business club. 

Uitdaging voor de vereniging blijft het hebben van voldoende actieve kaderleden vanuit de jongeren 
en de ouders van de jeugdleden, daar zien we graag mogelijkheden om die te betrekken bij de taken 

die binnen de vereniging moeten worden gedaan.  

Er is een coronawerkgroep gevormd waarvoor we mensen hebben gezocht, helaas zonder resultaat, 
waardoor uiteindelijk deze taak toch weer bij het bestuur komt te liggen. De buurtsportcoach is 
actief betrokken bij de corona-coördinatie maar we willen graag hier extra mensen voor kunnen 

benaderen, die op de wedstrijddagen de mensen kunnen wijzen op de regels binnen De Veste. De 
corona legt beperkingen op die ook gevolgen heeft voor het publiek. Op de tribune kunnen 90 
mensen plaatsnemen en als Dames 1 speelt kunnen er door de uitschuiftribunes nog een extra aantal 

mensen plaats nemen, totaal dan van 180 plaatsen. Reserveringssysteem zal uitgerold gaan worden 
waarbij voorrang wordt gegeven aan leden en thuispubliek. Dit om onze kernwaarden Vriendschap, 

Ambitie en Trots mogelijk te maken.  

De Nevobo heeft aangeboden livestream aan te leggen bij alle Eredivisie verenigingen, Apollo8 is hier 

enthousiast over en werkt samen met Stichting Sporthal de Veste aan de installatie. De laatste 
stappen worden hierin gezet waardoor het mogelijk zal worden de wedstrijden met betere kwaliteit 

uit te zenden.  

De voorzitter biedt de mogelijkheid om vragen te stellen. 

Vraag: Waar wil Apollo 8 over 5 jaar staan?  

Apollo 8 wil over 5 jaar een vereniging zijn die staat voor Vriendschap, Ambitie en Trots. We willen 

over 5 jaar een volwaardige Heren en Dameslijn en we zullen een gedegen Eredivisie vereniging zijn 
met een eigen jeugdopleiding en professional(s) in dienst. Binnen deze vereniging willen we 

professionals in kunnen zetten om kwaliteit te hebben.  

Vraag: Is er een limiet op het aantal leden, want we zijn gegroeid?  

Dit punt staat op de agenda van het bestuur en wordt ook onderzocht. Idee is om te bekijken wat 
een goede omvang is die past bij de ambities. TC en sportcoach zullen dit voorbereiden. Goed om te 

beseffen dat dit seizoen het aantal leden iets lager ligt dan vorig jaar op hetzelfde moment. We 
merken dat de druk op de zaalcapaciteit is toegenomen: De trainingsbehoefte van de leden neemt 
toe, teams maken promotie en willen meer uren trainen, middelbare schooljeugd heeft te maken 



met langere lesdagen, daardoor wordt er momenteel ook getraind in Hengelo en Bornerbroek. Het is 

met de huidige aantal leden een enorme uitdaging om het financieel, qua zaalruimte en kader goed 
te organiseren. Een ledenaantal van 550 tot 600 lijkt een goede basis, gegeven demografische 
ontwikkelingen zal dat een uitdaging zijn. Juist ook de samenwerking met Nevobo is erop gericht om 

te zorgen dat kleinere verenigingen ook vitaal en leuk blijven om te volleyballen, we willen in Twente 

een zo breed mogelijke basis.  

Vraag: Hoe ziet Nevobo de toekomst? 

Nevobo is veel in gesprek met de Topclubs over de toekomst. Apollo 8 maakt deel uit van deze 
gesprekken. Apollo8 ondersteunt de ambitie van de Nevobo om te bouwen aan de vitaliteit en 

professionaliteit van de volleybal verenigingen. Nevobo heeft ‘super’-clubs ingezet om de 
omliggende verenigingen te ondersteunen en begeleiden qua trainingen en bestuurlijke ervaringen. 
Deze extra activiteiten vragen ook aandacht en het knelt wel bij de mensen die deze taken erbij 

krijgen als we moeite hebben ons eigen kader op peil te houden. We moeten dit binnen de verenging 
samen vormgeven. 
Nevobo kijkt op dit moment ook naar de RTC’s. Ze zijn aan het kijken in welke vorm ze de 
talentontwikkeling in de toekomst vorm willen geven. Ze onderzoeken hoe deze samenwerking met 

verenigingen ingericht kan worden. Binnen Apollo8 is een werkgroep geformeerd om naar de 
jeugdopleiding en samenwerking met andere verenigingen te kijken.  
 

Voorstellen ICT en Klankbordgroep 

Voorzitter is trots dat deer een ICT-commissie is en dat de wens vanuit leden om mee te praten 
gegeven de groei van de vereniging vorm heeft gekregen in een klankbordgroep.  

 
De ICT-commissie is een nieuwe commissie binnen Apollo 8 die bestaat uit Jelle Clemens, Thomas 
Reesink en Roel van Os. De ICT-commissie verzorgt alle zaken m.b.t. de ICT binnen Apollo 8. Reden 

van het ontstaan is dat er behoefte is om alle informatie, bestanden etc. op één platvorm binnen 
Apollo 8 te verzamelen. Mede vanwege de nieuwe privacywetgeving is deze behoefte toegenomen, 
je mag niet overal binnen de vereniging informatie hebben liggen. Zij zorgt er mede voor dat alle 

computer en andere apparatuur binnen Apollo8 goed kan functioneren en adviseert ook bij uitrol van 
livestream en andere zaken. De ICT-commissie is sinds dit voorjaar lekker actief.  
 

Vraag: De ledenadministratie wordt in Sportlink bijgehouden, wat doet de commissie met sportlink? 
 
Sportlink is het leden-/bronbestand van de vereniging, voor de ICT-commissie is dit het bestand 

waarmee zij werken. Voor mailingen wordt gebruik gemaakt van Sportlink. Gebruikers van sportlink 
hebben deze bevoegdheid vanuit het bestuur gekregen.  
Gezien de AVG en de privacygevoelige informatie die in de bestanden van de commissies staan is het 
van belang dat er een vertrouwelijkheidsverklaring wordt getekend door degene die toegang hebben 

tot bepaalde informatie. De ICT-commissie is hiermee gestart en zal verder worden uitgerold. 
 
De Klankbordgroep is afgelopen jaar opgericht en heeft periodiek overleg met het bestuur en geeft 

input aan het bestuur over zaken die binnen de vereniging leven zoals zaalruimte, corona, etc. De 
commissie bestaat uit: 
Hans Ritsema namens Recreanten 

Imke Wieffer namens Dames prestatie 
Emma Boonstra namens Dames breed 



Tobias Lansink namens Heren prestatie 

Cas Groot Roessink namens Heren breed 
 
Vraag: moet je de jeugd hierbij betrekken?  

Er is een jeugdraad geweest binnen Apollo 8, daarin zaten vertegenwoordigers van jongens en 
meisjes A en B, de input vanuit deze groep was erg beperkt waardoor het helaas is doodgebloed. De 
klankbordgroep zal de mogelijke deelname vanuit jeugdteams gaan bespreken. 

 
 

Mededelingen en ingekomen stukken 

We hebben een mail ontvangen van de Vrienden van Apollo 8 met de voorstellen die ze doen. 

De voorzitter nodigt Gerrit Gierveld van de vrienden van Apollo8 uit een toelichting te geven op wat 
de vrienden van Apolo 8 doen. Je kunt lid worden van de vrienden van Apollo 8 door per jaar € 50,00 
of € 100,00 te doneren. Aan het begin van het seizoen ontvangen de leden van de Vrienden van 

Apollo 8 de vraag waar ze het geld aan willen besteden. Zo is er een bijdrage gegeven aan het 
stimuleren van de jongens/herenlijn, aanschaf inspeelshirts herenlijn, bijdrage Strikwerda clinic, 
bijdrage aan het jeugdkamp voor de mini’s en jeugd, shirtjestas voor Dames 13 en het aanschaffen 

van vlaggen van Apollo 8 om bijvoorbeeld mee te nemen naar de NOJK toernooien. 
Het bestuur van de Vrienden van Apollo 8 bestaat uit: Wolter van Tarel, Abe Talsma, Tom Groot 
Zevert, Marc Mulder en Gerrit Gierveld.  

 

Notulen ALV d.d. 10 september 2019 

Er zijn geen op- of aanmerkingen nu in de vergadering of binnen gekomen. De notulen worden met 

dank aan de notulist goedgekeurd. 

Jaarverslag commissies 

De jaarverslagen zijn vooraf aan de leden ter beschikking gesteld. Hieruit valt op te maken dat alle 
commissies zoals al eerder gezegd enorm druk zijn geweest met hun taken. Als je de vereniging wilt 
leren kennen van wat er allemaal gebeurt dan krijg je door deze verslagen een prima overzicht en 

indruk wat er allemaal gebeurt binnen de vereniging.  

Vanuit de vergadering komt het idee om op de internetsite van Apollo 8 bij de diverse commissies 
een link te plaatsen naar het jaarverslag, zodat je gemakkelijk de informatie kunt vinden over de 

activiteiten waar een commissie zich mee bezig houdt.  

De jaarverslagen worden vastgesteld met dank voor het vele werk dat door alle leden van 

commissies en bestuur is gedaan. 

Samenstelling bestuur 

Aftredend:  
Jacqueline Holsink stopt.  
Ingrid Oude Vrielink zal per 1 januari 2021 haar bestuursactiviteiten beëindigen.  

 

Martin heeft Jacqueline toegesproken en bedankt voor al haar inzet voor Apollo 8. Jacqueline blijft 

nog wel actief binnen de vereniging bij o.a. de materialencommissie.  



Korte beschrijving van de jarenlange inzet van Jacqueline. 

Jacqueline komt via dochter Fenne in aanraking met Apollo 8. Mei 2013 wordt Jacqueline gepolst of 

een bestuursfunctie iets voor haar is. Dat lijkt haar wel wat. Ze wil graag contact met nieuwe mensen 
en kiest voor vrijwilligers en activiteiten. Er wordt gestart met een nieuw bestuur Apollo 8, oude 
bestuursleden schuiven door naar Veste. Jacqueline wil zo snel mogelijk de Apollo mensen leren 

kennen en gaat alle commissies langs.  

Jacqueline is gedreven, legt snel contacten en zit vol energie. Vrij snel breidt haar functie uit met: 

- Aankopen shirts en wordt ze voorzitter van materialencommissie 
- Loterij D1 opzetten wat later over gaat naar sfeercommissie 
- Organiseren collecte gehandicaptensport 
- Organiseren Borne Schoon 
- Contacten met gemeente en BLOS 
- Met komst van nieuwe sporthal met eigen kantine werven en organiseren van extra 

vrijwilligers voor schoonmaak en bardiensten. Jacqueline draait zelf ook regelmatig een 
bardienst 

- Organiseren Jeugdkamp 
- Contacten met fysio Apollo 8 
- Richt een Jeugdraad op 
- Start met een groepje “Welkom nieuwe leden”  
- We gaan entree heffen bij wedstrijden D1, Jacqueline richt een werkgroep op 
- Organiseert rondetafelgesprekken  
- Regelmatig naar overleg werkgroep ’t Wooldrik 
- Opzetten commissie Sportcafé 
-  

Jacqueline kan goed luisteren en kan info omzetten in daden. Ze is kritisch maar wel redelijk. 

Jacqueline is veelzijdig. 

 

Verkiesbaar: 

Kirsten Kruize: 
Kirsten heeft als aandachtspunten de sponsorcommissie, Dames 1 commissie en de ICT-commissie 
Kirsten heeft zich in de vergadering voorgesteld: zij heeft jarenlang met veel plezier volleybal 

gespeeld, actief geweest in diverse commissies. Ze is nu lid van de business club van Apollo8 en in 
haar dagelijks leven is ze financieel directeur van een bedrijf. 
 
Remco Molenkamp gaat een deel van de secretariaatstaken van Ingrid overnemen, doel is om dit in 

duo te doen met een ander bestuurslid. 
 
Als er interesse is om mee te lopen bij het bestuur, vooral de jongeren, dan is dit mogelijk. Het 

bestuur zoekt nog mensen. Ook iemand met bestuurlijke ervaring buiten de club is welkom om het 
bestuur te versterken. Als iemand tips heeft, geef het door aan het bestuur.  
 

De aanwezige leden gaan per acclamatie akkoord met de toetreding van Kirsten Kruize en Remco 
Molenkamp tot het bestuur.  
 

 
 



Presentatie financiële cijfers 

De penningmeester Marc Oude Oosterik geeft een toelichting op de Balans en exploitatieoverzicht 
van het seizoen 2019-2020.  

 
Exploitatieoverzicht  
De inkomsten op activiteiten is dit seizoen een redelijk bedrag maar geeft wel zorgen aangezien die 

voor een groot deel uit subsidies bestaat. 
Belangrijke inkomstenbronnen voor de vereniging zijn naast de contributie in steeds grotere mate de 
sponsoren, de businessclub en de bijdrage van Stichting De Veste voor alle werkzaamheden die de 

vrijwilligers doen binnen de vereniging als ook de bijdrage vanuit de gemeente en Nevobo (de 
samenwerkingsovereenkomsten). De groei van de uitgaven is hierdoor opgevangen en niet door 
contributieverhoging.  

Er zijn vanuit de aanwezige leden geen vragen. 
 
Balans 

Belangrijk punt bij de toelichting op de balans is dat de voorzieningen shirts volgend seizoen minder 
zal zijn aangezien er dit seizoen is geïnvesteerd in nieuwe shirts voor alle leden. Verder moeten er 
nog enkele belangrijke bedragen binnenkomen, penningmeester is hier actief mee bezig. 

Er zijn vanuit de aanwezige leden geen vragen. 
 
Verslag kascommissie 

De leden van de kascommissie Nick Hogt en Helma Stam kunnen helaas niet aanwezig zijn maar 
hebben schriftelijk verslag gedaan, de voorzitter leest het voor. Op maandag 7 september jl. zijn de 
leden van de Kascommissie, Helma Stam en Nick Hogt, bij elkaar gekomen in Borne voor de 

kascontrole. Namens het bestuur was aanwezig Marc Oude Oosterik als Penningmeester. 

De verantwoording van de penningmeester over het verenigingsjaar 2019-2020 is onderzocht en 
besproken. De financiële administratie wordt naar ons oordeel zorgvuldig en adequaat uitgevoerd 
door de penningmeester. Wij constateren hiermee dat het bestuur op deugdelijke wijze 
administratie voert. 
Om het officieel te maken en omdat ik het mooie woord vorig jaar vergeten was: 
"Als de ledenvergadering ook instemt met het gevoerde bestuur, kan decharge aan het bestuur 
worden verleend." 
 
Benoeming Kascommissie 
Om continuïteit te hebben zal het reserve lid van de kascommissie een jaar doorgaan, te weten 

Helma Stam, als reserve lid treedt Thijs Prins toe. 
 

Begroting en vaststelling contributie seizoen 2020-2021 

De begroting is gemaakt op basis van ervaring en actuele gegevens zoals het ledenaantal in augustus.  

De sponsoren zijn afgelopen seizoen toegenomen. De supermarkten Plus Huls van de Nieuwboer en 
Supermarkt Wallerbosch sponsoren voor aankomende 4 seizoenen alle shirts van de jeugdleden en 
recreanten. De sponsorcommissie wil zoals gezegd samen met leden van de Business Club en D1 

commissie het aantal sponsoren vergroten, actief zal ook worden gezocht naar hoofdsponsors. 
De businessclub is een belangrijke financier voor Apollo 8, het is een leuke club voor ondernemers 
die 4 keer per jaar een activiteit heeft.  



Komend jaar zal de penningmeester actief letten op de kosten die worden gemaakt rond zaalhuur 

(niet benutte trainingsuren), aanschaf materialen en zijn er afspraken gemaakt met D1 commissie om 
kosten binnen de begroting te houden. 
 

Op basis van de huidige begroting is er een verlies van ongeveer € 5.000,00. De begroting is circa € 
255.000,00 en er is een reserve van € 40.000,00. We willen eerst kijken of we door extra activiteiten 
en sponsoren het verschil kunnen beslechten. Ook is de bijdrage van Stichting De Veste voorzichtig 

ingeschat vanwege corona, binnenkort heeft de penningmeester nader overleg met de Stichting 
Sporthal de Veste.  
Het bestuur roept bij monde van de penningmeester de leden op om samen met commissies 

activiteiten op te pakken zodat er extra inkomsten komen zoals: (1) organiseren van toernooien voor 
bedrijven (2) een nieuwe vorm van de kerststollen actie (3) vormgeven aan de regiotraining op de 
zondag (4) clinics door H1, D1 en D2.  
Op dit moment vindt het bestuur het nog te vroeg om een contributieverhoging voor te stellen en 

rekent zij erop dat we er met elkaar in slagen meer inkomsten te realiseren.  
 
Vraag vanuit de leden: De voorbereidingskosten van D1 ten opzichte van H1 en D2 zijn flink hoger. 

Toegelicht wordt dat voorbereiding bij D1 intensiever is vanwege het topsport karakter (meer reizen, 
teambuilding etc.).  Ook moet bedacht worden dat sinds D1 in de eredivisie speelt de kosten hoger 
zijn maar daar ook meer inkomsten en nieuwe inkomstenbronnen tegenover staan zoals de business 

club, boarding rond het veld, persoonlijke sponsoren van de dames van D1., betalende bezoekers, 
sponsoren op broek en shirt. 
Het bestuur is zich bewust van alle uitdagingen die horen bij het spelen in de eredivisie. Dit jaar is 

dan ook bewust gekozen niet deel te nemen aan Europees volleybal terwijl er vanuit de Nevobo 
hiervoor een uitnodiging was ontvangen.  
 

Vraag: Welke tegenprestaties verwachten de gemeente en Nevobo van de subsidies?  
De subsidie van de gemeente komt vanuit het lokaal sportakkoord met als doel de verenigingen in 
Borne te professionaliseren door een professioneel kader te realiseren. Deze subsidie is een 

afbouwende subsidie. De Nevobo heeft de ‘Super-club’ subsidie voor 4 jaar toegekend. Eerder in het 
verslag staat wat hiervoor wordt verwacht.  
 

De voorzitter geeft aan dat het zo kan zijn dat er in januari/februari 2021 een extra ledenvergadering 
komt. In deze ALV kan het bestuur dan een vooruitblik geven over het komende seizoen 2021/2022. 
Het bestuur overweegt dit aangezien het bestuur en de commissies vele beslissingen in de periode 

maart-april 2021 moet nemen die hun weerslag hebben op de begroting. Door de corona is de 
financiële positie onduidelijker dan voorheen. Dit als ook de noodzaak om het bestuur te versterken 
met nieuwe leden en de commissies goed bezet te hebben en daarvan verslag te doen is de reden 

om een extra ledenvergadering in te lassen. De financiën staan onder druk, veel is afhankelijk van de 
groei van extra inkomsten waarin de leden een belangrijke rol spelen, zodat we kunnen voorkomen 
dat er sprake moet zijn van contributieverhoging voor het seizoen 2021/2022. De voorzitter geeft 

aan gegeven alle inzet dit er telkens getoond wordt hierin vertrouwen te hebben. 

 

De leden stemmen in met de begroting voor het seizoen 2020-2021. 

 

 



Huldigen jubilarissen en bedanken vrijwilligers 

Er zijn 2 jubilarissen, Thijs Oosting en Sabine Zander, beide 25 jaar lid van Apollo 8. 

 

Thijs is lid sinds 1-9-1995: Thijs was vele jaren trainer in de jongenslijn waarbij hij regelmatig de finale 
met de open club heeft gehaald. Van 2010 tot en met 2014 was Thijs coördinator TC-jongens en nog 

even lid van TC Heren Selectie. Thijs heeft training gegeven aan JC, JB, JA, H2, D2, regio/selectieteams 

en vanaf september 2016 trainer D1. 

Van 2014 tot 2016 maakte Thijs deel uit van Stichting Topvolleybal Twente. Daarnaast was hij ook 

nog scheidsrechter en contactpersoon beachvolleybal.  Maar als speler deed Thijs het ook best goed. 

Sabine is lid sinds 1 juli 1995: Sabine was van 2013 tot en met 2016 coördinator van de 

minicompetitie en minitrainer. Naarmate haar kinderen ouder werden ging Sabine van mini’s naar 
coördinator C jeugd en als lid van TC-mini’s naar TC-meisjes naar TC-dames prestatielijn. Na een jaar 

lid te zijn geweest van bestuur, is Sabine momenteel naast TC lid ook onze notulist.  

Sabine speelde zelf ook jaren in de Dames selectielijn, vanaf 2013 speelt ze bij de recreanten.  

 

De voorzitter dankt de stoppende vrijwilligers die langer dan 3 jaar actief zijn geweest:  
 

● Stef Vugteveen TC Dames breed, veel gedaan, prima ingezet voor de breedtesport 
● Jan Vugteveen TC (kort met Stef), schoonmaak vanaf begin van de Veste, nu nog wel 

steeds trainer dames breed 
● Mieke van Schoot: jarenlang voorzitter recreantencommissie, laatste jaren 

Schoonmaak coördinatie, vrijwilligers van ontvangst nieuwe leden. Stopt i.v.m. 
opening eigen zaak  

● Anneke Hoppenbrouwer: een aantal jaren zelf de kar getrokken bij VSK, afgelopen 
jaar nog deels samen met Dirk. 

● Jurgen Kamphuis: deed jaren schoonmaak en zat in ontvangstcommissie, gaat 
stoppen met volleybal 

● Martijn Boerma: waarschijnlijk al een jaar of 10 ballenbeheer gedaan bij Apollo. Altijd 
heel nauwkeurig, zat er goed bovenop 

 

Rondvraag 

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen meer zijn, goed om te vernemen dat de vragen die er 

waren al gesteld zijn en nodigt iedereen uit om een drankje te nemen in ons Sportcafé.  

 

 

 


