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Highlights afgelopen seizoen en komend seizoen 
 

Terugblik 

• Corona werkgroep 

Corona heeft het afgelopen jaar ons leven bepaald en dat heeft het ook voor onze 
sport volleybal. Door corona hebben de teams afgelopen seizoen geen competitie 
kunnen spelen. Alleen de Eredivisie heeft gespeeld. De corona werkgroep heeft 
ervoor gezorgd dat iedereen goed op de hoogte was van de maatregelen, het 
alternatieve beach-programma en de spelregels.  

• Buurtsportcoach 

Corona heeft er echter wel voor gezorgd dat het bestuur afgelopen seizoen erg druk is 
geweest met veel corona gerelateerde zaken. Daarbij heeft het bestuur ook veel profijt 
gehad van de Buurtcoach die Apollo 8 in dienst heeft, zij heeft veel werk uit handen 
genomen. 

• Plannen ‘t Wooldrik 

De gemeente Borne heeft ingestemd met de bouw/renovatie van ’t Wooldrik. Dit is een 
mooi impuls voor onderwijs, sport en fysiotherapie in Borne en zeker ook voor de 
volleybal. Onderdeel van dit project is een indoor beachvolleybalhal. Het voordeel van 
de bouw van de nieuwe hal is dat er meer ruimte komt en we hier mogelijk meer 
trainingsuren kunnen krijgen. Op dit moment trainen er teams in Delden en in 
Hengelo. Hierdoor ontstaat er misschien de mogelijkheid de recreantencompetitie 
weer in De Veste te laten spelen.   
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• Ballen/kleding/webshop 

Afgelopen seizoen hebben Jacqueline Holsink en Thijs Oosting nieuwe sponsors voor 
de kleding en ballen aan Apollo 8 weten te binden. Gala is de nieuwe balsponsor en 
met Erima heeft Apollo 8 een nieuwe kledingsponsor gevonden. Deze kledingsponsor 
is een samenwerking met Eurosport in Borne. Eurosport verzorgt een kledingwebshop 
voor de leden van Apollo 8. Als leden kleding vooraf willen passen kunnen ze dat in 
winkel aan de Stationsstraat.  

• Sportcafé 

De Sportcafé commissie wordt bemand door Raymond Bartelink en Laura Weijenborg. 
Als eerste doel hebben ze gesteld het sportcafé gezelliger te maken in samenwerking 
met Stg. De Veste. Ze hebben tezamen met een groep vrijwilligers de aankleding 
inmiddels een update gegeven. De IJzeren Heinen hebben een mooi bedrag 
geschonken met daarnaast een mooie stamtafel met stoelen in het sportcafé, 
waarvoor dank. 

• Prestaties D1: bekerfinale 

Apollo Dames 1 heeft voor het eerst in de historie van Apollo 8 de Nederlandse Beker 
gewonnen. Jammer dat er geen publiek aanwezig mocht zijn vanwege de corona. De 
ontvangst van het team in Borne was geweldig. Door de winst van de Beker gaat 
Dames 1 Europa in.  

• Rondje langs de teams en vrijwilligers 

Dit seizoen heeft het bestuur een rondje langs alle teams gemaakt. Dit heeft 
waardevolle informatie over en weer gegeven. Ook is er een digitale bijeenkomst 
geweest met alle commissievoorzitters en aanvoerders. Dit is goed bevallen, het 
bestuur kan zo nog beter inspelen op de vragen en wensen die er in de vereniging 
zijn.  
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Voortuitblik 
 

• Vriendschap Ambitie en Trots 

Communicatiecommissie wil aankomend seizoen verder aan de slag met het 
uitwerken van het communicatieplan voor de verschillende doelgroepen.  

Ieder jaar wordt er in het bestuur aandacht besteedt aan de missie en visie van Apollo 
8. We kijken waar we staan als vereniging en maken plannen om onze doelstellingen 
te realiseren . Vriendschap, Ambitie en Trots zijn hierin leidend. 

 

• Versterken bestuur en commissies 
 

Er zijn vacatures in het bestuur. De omvang van de taken van het bestuur worden 

groter mede doordat Apollo Eredivisie speelt. Het bestuur zoekt jonge mensen die 

een bepaalde taak op zich willen nemen. We nodigen leden uit om mee te kijken met 

het bestuur. Remco Molenkamp heeft ook eerst meegekeken en heeft bestuurstaken 

op zich genomen. De omvang van de bestuurlijke portefeuilles zijn te groot en ook 

voor de gewenste opvolging van toekomstig vertrek uit het bestuur is aanvulling 

dringend gewenst. Goed voorbeeld van versterking is ook het overnemen van taken. 

Zo heeft Joyce Hulsman (Technische Commissie) ondersteuning gekregen van 

Hendrik Bom, hij wordt de nieuwe voorzitter van de Technische Commissie. 

We zoeken ook (niet-)leden voor commissies zoals de communicatiecommissie en de 

sponsorcommissie. Er zijn meerdere mensen die afgelopen seizoen commissies 

hebben verlaten.  

 

• Europees Volleybal 

Superknap dat Dames 1 Europees volleybal heeft behaald. Het bestuur, de 
sponsorcommissie, Business Club Apollo 8 en Dames 1 commissie hebben alles op 
alles gezet om dit seizoen deel te nemen aan het Europees volleybal. De dames 
hebben als tegenstander Sanaya Libby’s La Laguna geloot. Eerst wordt het team uit 
Tenerife in Borne ontvangen en een week later reist Dames 1 af naar Tenerife. Als de 
dames de tweede ronde halen zal het een tegenstander zijn uit Roemenië of Turkije.  

Het organiseren van Europees volleybal is veel werk en heeft ook gevolgen voor de 
vereniging. De thuiswedstrijd wordt gespeeld op donderdag, hierdoor zal op woensdag 
het speciale veld in de zaal gelegd moeten worden. Er is organisatorisch dan ook veel 
afstemming nodig.  

 

 

https://www.clubvoleibolharis.es/
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• Nevobo Superclub Status 
 
Nevobo heeft bepaalde verenigingen in Nederland aangewezen als Superclub. Doel 

is stimuleren van de professionalisering van de volleybalvereniging en ondersteunen 

bij het lokaal versterken van verenigingen. Apollo8 heeft ook de status van Superclub 

verworven, mede daardoor kunnen wij onder andere een professional in dienst 

nemen en het jeugdprogramma goed neerzetten. Het doel is ook volleybal binnen de 

regio te versterken. We ondersteunen kleine verengingen zoals Devoc Delden en 

Cupido in Hengevelde. Deze verengingen kunnen meedraaien op het aanbod van 

Apollo 8 zoals trainersclinics. 

 

• Vrijwilligerstaken en teamtaken 

 
Vorig jaar heeft Angelique de vrijwilligerscommissie overgenomen. Corona heeft 

ervoor gezorgd dat we nu zaken weer moeten gaan activeren. Het blijkt nu dat 

afgelopen anderhalf jaar rond de 80 vrijwilligers zijn gestopt. Waar dat in zit en hoe 

we vrijwilligers weer kunnen activeren wordt nu bekeken en actie op ondernomen. 

We doen een dringende oproep op alle leden om vrijwilligerswerk te doen. We 

zoeken vooral mensen voor de bardiensten en de schoonmaakploeg. Taken zijn 

goed beschreven en tijdsbesteding is prima in te schatten.  

 

De materialen-commissie heeft ook mensen nodig. Er is een vacature voor 

ballenbeheerder, Martijn Boerma heeft dit gedaan en is gestopt. Het is een taak dat 

niet veel uren in beslag neemt. Eén keer per jaar is er een ballen controle avond. 

Ballen die aan de teams worden verstrekt zijn genummerd en wordt in een Excel-

bestand bijgehouden. Een paar keer per jaar ontvangt de balbeheerder een vraag 

voor een vervangende bal. Dit is een belangrijke taak in de vereniging die niet veel 

tijd vraagt.  

 

Als er geen vrijwilligers worden gevonden wordt tijdens de vergadering het voorstel 

gedaan om de bardienst en schoonmaak als teamtaak te beleggen. Voor veel taken 

biedt dit een oplossing, niet voor alle taken vanwege het inwerken. 

Er zijn teams en leden die heel actief zijn maar ook teams waarbij er bijna geen leden 

zijn die een vrijwilligersbijdrage leveren. Hoe ga je om met teams die al zoveel 

vrijwilligers levert?  

Verzoek aan alle aanwezigen is dit probleem met je eigen team te bespreken. 

Tevens wordt er gekeken hoe we ouders van jeugdleden kunnen activeren, zo gaat 

er een brief uit naar de ouders.  

Door inzichtelijk te maken wat leden leuk vinden om te doen kunnen we ze mogelijk 

ook activeren.  

Dit punt zal het komende seizoen zeker aandacht krijgen binnen de vereniging.   
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• ‘ t Wooldrik en (beach)volleybal 

De gemeenteraad heeft ingestemd met de nieuwbouw van ’t Wooldrik. De nieuwbouw 
heeft ook een Indoor beachhal. De komende periode zal duidelijk moeten worden hoe 
het beheer van de indoor beachhal wordt geregeld en wie er toegang krijgen tot de 
indoor beachhal. Apollo 8 heeft ook baat bij de beachhal. Er zal worden gekeken hoe 
we de beachhal financieel aantrekkelijk kunnen maken voor Apollo 8 aangezien de 
huur van de beachvelden afgelopen seizoen tijdens de Corona best wel prijzig is 
gebleken.  

 

• Rondje langs de teams en bestuur in gesprek met aanvoerders en 
commissies 
 
Het bestuur zal dit seizoen wederom in gesprek gaan met de aanvoerders van de 
teams en de commissievoorzitters zodat ze kunnen vernemen wat er binnen de 
vereniging leeft.  

 
 

Ingekomen stukken 
 
Geen 
 

Samenstelling bestuur: 
 
Aftreden:  

Marc Oude Oosterik is afgetreden als bestuurslid/penningmeester van Apollo 8. Marc 
is in het seizoen 2015/2016 gestart met zijn penningmeesterschap en heeft het 
uitstekend gedaan. Apollo 8 is Marc veel dank verschuldigd voor zijn zeer goede 
werk. Voor alle inzet ontvangt hij een presentje van de voorzitter.   
 
Aftredend en herkiesbaar Martin Reesink 
Joyce neemt het woord en geeft aan dat bestuur verheugd is dat Martin als 
voorzitter door wil. Bij acclamatie geven de aanwezige leden Martin het 
vertrouwen en Martin wordt gekozen. 

 
Verkiesbaar Joost Schutte 
Het bestuur heeft Joost Schutte gevraagd de taak als penningmeester van Marc 
Oude Oosterik over te nemen. Joost Schutte stelt zich voor aan de leden. Joost heeft 
een financiële achtergrond en ruime ervaring als lid van een Raad van 
Commissarissen en neemt deel aan het Bestuur van Metropool Businessclub.  
De aanwezige leden stemmen in met zijn aanstelling als penningmeester. We 
wensen Joost veel succes.  
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Presentatie financiële Zaken 
- Jaarcijfers, balans en exploitatieoverzicht seizoen 2020-2021 

Joost Schutte ligt de cijfers toe.  

 
Belangrijke items zijn: 
Deelname van Dames 1 aan het Europa avontuur staat financieel op eigen benen, 
knappe prestatie van de sponsorcommissie. Zoals het bestuur eerder heeft 
aangegeven hoeft hiervoor dus de contributiegelden van de leden niet te worden 
verhoogd. De kosten zijn gedekt door extra sponsorgelden, bijdrage van de Nevobo 
en ook Dames 1 zorg voor een financiële bijdrage door o.a. prijzengeld van de beker 
en het verzorgen van clinics bij verenigingen.   
 
Coronacompensatie: 
Voorstel is om de corona te compenseren door alle seniorenteams een bedrag van    
€ 200,00 beschikbaar te stellen per team. Het team kan dan onderling beslissen of ze 
dit bedrag gebruiken voor compensatie of voor een teamuitje. Argument daarbij is dat 
de jeugdleden meer hebben mogen trainen in de hal dan de seniorenteams en ook 
een alternatief beachprogramma aangeboden hebben gekregen, bovendien zijn op 
sommige momenten langer dan te doen gebruikelijk in een seizoen trainingen 
hebben aangeboden. Bewust is ook gekozen een bijdrage per team zodat het team 
een leuke teamactiviteit kunnen oppakken, ze kunnen het ook verdelen, maar in lijn 
met waar Apollo8 voor staat, vriendschap, denkt het bestuur dat dit een mooie 
gelegenheid is om samen iets leuks te doen. 
De aanwezige leden stemmen in met dit voorstel. 
 
Communicatie: 
Een aantal leden had vooraf om de cijfers gevraagd. Om onduidelijke reden zijn deze 
cijfers niet of deels toegestuurd, excuses hiervoor. Volgende ALV zal hiervoor zeker 
aandacht voor zijn.  
 
Vraag is of bestuur  aandacht heeft  voor de vergoeding van de breedtetrainers. 
Opgemerkt wordt dat de vergoeding voor trainers voor de breedte laag is kijkend naar 
de contributie die de leden betalen. Geopperd wordt om de breedtetrainers de 
mogelijkheid te geven om zich te ontwikkelen. Bestuur en leden reageren hierop dat 
leden die actief zijn in commissies en bestuur geen vergoeding krijgen, we trainers 
graag willen opleiden en hiervoor ook faciliteiten aanbieden. We ieder jaar weer naar 
het bouwwerk van vrijwilligersvergoedingen kijken in de technische commissie om te 
zorgen dat we passende vergoedingen betalen. Omdat wij veel teams hebben die op 
hoog niveau spelen is dat ieder jaar een heel gepuzzel. Vergadering roept op om het  
geven van trainingen te blijven zien als deels ook vrijwilligerswerk.  
 

 Nevobo: 
Bij het aanvragen van de Eredivisie licentie moet Apollo 8 inzage geven inzake de 
financiën en vormt een onderdeel van de beoordeling over de vitaliteit en financiële 
positie van de vereniging. Bij de toekenning van de licentie heeft Apollo 8 de 
aanbeveling gekregen de financiële reserves te verbeteren vanwege de 
verplichtingen die Apollo 8 heeft, gegeven de jeugdopleiding, runnen van sporthal en 
sportcafé,  spelen in de top- en eredivisie, opzetten van de herenlijn en het feit dat we 
superclub zijn. 
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- Verslag kascommissie 
Helma Stam en Paul Ganzeboom hebben de kascontrole verricht. Zij hebben geen  

onregelmatigheden aangetroffen, het zag er uitstekend uit. Complimenten aan de 

penningmeester.  De charge wordt verleend.  

De kascommissie heeft 2 aanbevelingen voor professionalisering.  Voorstel is een 

protocol voor de kascontrole te maken waarin is opgenomen hoe de kas kan worden 

gecontroleerd en waarop je de kas controleert zodat de kascontrole soepeler 

verloopt. Penningmeester kan zich in dit voorstel vinden en wil dit graag met de leden 

van de kascommissie oppakken. 

Tevens wordt het voorstel gedaan de taak van de boekhouder en penningmeester te 

splitsen. Door deze constructie vindt er automatisch controle plaats. Deze maatregel 

is om een ‘graai uit de kas’ te voorkomen.  De penningmeester wordt gecontroleerd. 

Vertrouwen is goed controle is beter. Penningmeester geeft aan het hiermee eens te 

zijn, dat gebeurd nu ook al in zekere mate omdat de financiële administratie wordt 

bijgehouden door een vrijwilliger vanuit de vereniging die medewerker van een 

accountantskantoor is.  

Paul vraagt of het bestuur over 2 maanden een reactie kan geven. Voorzitter geeft 

aan dat dit zal worden opgepakt en hij hierbij betrokken wordt als ook geïnformeerd 

wordt.  

 

- Benoeming kascommissie 
Huidige leden: Helma Stam en Paul Ganzeboom 

 

Nieuwe leden: Paul Ganzeboom en Coen Verschuur 

 

Reserve lid: Thijs Prins 

 

- Begroting en vaststelling contributie 2021-2022 
 
Contributie: geen wijziging 
Begroting: leden geven akkoord 
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Huldigen jubilarissen 
Gerrit Snellers 

 Marc van Harten 
 Ester Tijhuis 
 Wouter Tijhuis 

 
Wouter en Esther zijn aanwezig en worden gefeliciteerd.  

 
 

Huldigen stoppen huidige vrijwilligers 
 

 Herman Geerlings 50 jaar actief als scheidsrechter/ondersteuner 
 Karin Spekreijse 
 Rudi Paus 
 Resi Lohuis 

 
Rudi en Karin zijn aanwezig en worden bedankt voor alle jaren van enorme inzet.  

 
 

Rondvraag 
 
 

Geen vragen, voorzitter dankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid, de actieve 

deelname en het meedenken en wenst iedereen een fijne avond die wordt voortgezet 

met een pub-quiz, georganiseerd door de activiteitencommissie.   

 
 
 
 


