
   
MIDDELBURGSE  BEDRIJFSVOLLEYBAL  VERENIGING 
 
 
 
Notulen van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 
dinsdag 7 juli 2020 in het “Grandcafe Bowling de Kruitmolen”, 
Kruitmolenlaan 129 te Middelburg. 

 
1. Opening 
De vergadering wordt geopend door de voorzitter Wim Wolf. Hij heet iedereen hartelijk 
welkom. 
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
Ingekomen stukken; geen 
Mededelingen: 
Voor de nieuwe competitie zijn 2 teams afgevallen;  
JT2-Serooskerke (dames) en Provincie Zeeland (heren) 
Nieuwe aangemelde teams zijn: 
Damesteam “Misty Munter” / Herenteams “Tummers” en “Thuismakelaars” 
In totaal hebben we nu 30 teams (17 heren- en 13 damesteams) 
Het programma proberen we zsm in elkaar te zetten en zal dan worden toegezonden 
aan de contactpersonen en op de site worden gezet. 
 
Huishoudelijke mededeling: 
Tijdens de pauze wordt door de MBV een kopje koffie/thee beschikbaar gesteld en na 
de vergadering een versnapering met iets fris. 
 
3. Vaststelling Verslag Algemene Ledenvergadering dd 21 mei 2019. 

- Scheidsrechterscursus niet opgestart vanwege de Corona, proberen het in het 
nieuwe seizoen opnieuw.  

- Dit seizoen -door de corona- geen prijsuitreiking. 
- Rectificatie contactpersoon (punt 5) John Outermans moet zijn John den Outer. 

Verder in de notulen geen op- of aanmerkingen over het verslag van de Algemene 
Ledenvergadering d.d. 21 mei 2019. Het verslag wordt vastgesteld, de voorzitter 
bedankt de notulist. 
 
4. Vaststelling jaarrekening 2019/2020 - Vaststelling begroting 2020/2021 
Na het seizoen 2019/2020 bedraagt het saldo € 1622,94 (positief) 
De jaarrekening 2019/2020 en de begroting 2020/2021 worden ongewijzigd vastgesteld. 
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Het inschrijfgeld voor het seizoen 2020/2021 blijft gehandhaafd op € 175,-- per team. 
Het inschrijfgeld moet voor 1 december 2020  worden overgemaakt naar het 
bankrekeningnummer NL82 INGB 0002 4139 41 tnv W. Barkhuijsen onder vermelding 
MBV en de naam van het ingeschreven team/vereniging. 
 
Verslag kascontrole 2019/2020 
De kascontrolecommissie, bestaande uit Willem Veneman en Marjan Ouwerkerk 
hebben op 6 juli 2020 de administratie gecontroleerd en in orde bevonden. Ze adviseren 
de ledenvergadering om het bestuur decharge te verlenen. De algemene 
ledenvergadering stemt met het voorstel van de kascontrolecommissie in. 
 
5. Benoeming kascontrolecommissie 2020/2021 
Willem Veneman is formeel aftredend. De nieuwe kascontrolecommissie voor het 
seizoen 2020/2021 bestaat uit: Marjan Ouwerkerk en John den Outer. Als nieuw 
reservelid stelt zich beschikbaar:  Paula de Nooijer. 
Met dank aan de vorige kascontrolecommissie. 
 
6. Uitslag enquete  
Door het bestuur zijn 29 enqueteformulieren verstuurd, hiervan zijn er 26 
geretourneerd.  
Vraag 1 -> Opzet competitie; 
Het merendeel van de teams zijn hiermee akkoord. Enkele opmerkingen: kleinere klasse 
(minder klasse verschil) en meer wedstrijden spelen. 
Vraag 2 -> Speeltijd per wedstrijd; 
Ongeveer 50/50 maar ook onder de voorstanders miste men het sociale contact. Enkele 
opmerkingen: voorstel 1 uur speeltijd en een te veel ruimte tussen de te spelen 
wedstrijden. 
Vraag 3 -> Spelen 5e set; 
Ruime meerderheid voor. Enkele opmerkingen: alleen bij stand 2-2 en er moet nog 
voldoende tijd over zijn. 
Vraag 4 -> Puntendeling; 
Ongeveer 50/50. Enkele opmerkingen: 1 punt per set en bij niet gespeelde set(s) punten 
delen. 
Vraag 5 -> Aanvangstijd; 
Iedereen akkoord. 
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7. Wedstrijdreglement 
Het nieuwe team “Thuismakelaars”zal op basis van hun niveau worden ingepland in de 
1e klasse heren.  
Er zal dit seizoen geen promotie of degradatie plaatsvinden. Mogelijkerwijs zal er in de 
teamindeling nog wat gaan verschuiven.  
 
Start 15 september 2020 t/m 27 april 2021.  
Aandachtspuntje, 27 april 2021 is Koningsdag. Indien de zaal niet open is, wordt 
gekeken naar een alternatief. 
In de Herstvakantie (20 oktober), Kerstvakantie 22 + 29 december 2020 en 
Voorjaarsvakantie (16 februari 2021) worden geen wedstrijden gespeeld. 
Genoemde data is onder voorbehoud. 
 
Speeltijd: 
19.15 uur t/m 20.15 uur 
20.20 uur t/m 21.20 uur 
21.25 uur t/m 22.25 uur 
Per wisseling hebben de teams 5 minuten inspeeltijd. 
 
Er wordt tijdens de wedstrijden NIET ingespeeld 
Taken van de scheidsrechter: in de damesteams spelen geen heren / Max. invallers is 3 
van gelijkwaardig niveau / hooguit 1 invaller uit een hoger team / invallers buiten de 
MBV, is niet reglementair vastgelegd.  
 
Verloop van een wedstrijd: 
Speeltijd 1 uur, sets tot 25 punten  / 2 punten verschil. 
Binnen de laatste 5 minuten GEEN time-out. 
Een time-out duurt 30 seconden. Voor het wisselen van speelveld is 60 seconden 
beschikbaar. 
Er zijn per set 2 punten te verdelen, indien er nog tijd over is mag men dus aan een 5e 
set starten (per wedstrijd zijn er dus 10 punten te verdienen). 
Zie verder ook onze site www.mbvvolley.nl 
 
8. Nieuwe bestuurskandidaten 
Er hebben zich geen nieuwe kandidaat bestuursleden aangemeld.  
Reglementair is 1 bestuurslid aftredend; nl. Rico de Windt 
 
9. Bestuursverkiezing 
Rico heeft zich herkiesbaar gesteld en wordt herkozen voor een nieuwe periode. 
 
10. Vaststellen wedstrijdreglement  
Zie punt 7. 
 
 

http://www.mbvvolley.nl/
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11. Rondvraag 
Dames VNLS -> Paula de Nooijer: 
In verband met de corona, worden de fluitjes na iedere wedstrijd schoongemaakt? 
Wijtze/Wim:  Ja, voor iedere wedstrijd zijn schone fluitjes beschikbaar; maar het lijkt 
ons raadzaam om zelf voor een fluitje te zorgen.   
Heren VNLS – Willem Veneman: 
In verband met de privacy, de algemene info + de lijst contactpersonen te verzenden in 
bcc.  
 
12. Competitie 2020-2021 
Zie punt 7 
 
13. Sluiting 
• Email-adressen die gewijzigd worden gaarne doorgeven aan Karin Caljouw 

(email: gompie1@zeelandnet.nl) 
• Op de site vindt u alle belangrijke berichten c.q. mededelingen. Houd deze dus goed 

in de gaten (www.mbvvolley.nl) 
 
 
De voorzitter Wim Wolf bedankt de Sportverzorgers Jeltina en Jack (voor hun inzet 
afgelopen seizoen) en iedereen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 21.00 
uur. 
 
Karin Caljouw,  
Secretaresse MBV. 
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