
Notulen ledenvergadering Forza Schouwen – Duiveland  

 

 

Datum: 7 december 2017 

Locatie: dorpshuis de Vanger, Bruinisse 

Aanwezige bestuursleden: Wim Munter (vz), Jaap Jansen, Louise Vleugel, Lisa Weeber, Eveline van 

der Linde, Melissa van den Berge 

Notulist: Melissa van den Berge 

Officiële afmeldingen: Cees Arensman, Marcel Schiettekatte 

 

Opening 

Presentielijst is rondgegaan en afgetekend. 

Agenda 

Agenda is akkoord en daarmee vastgesteld. 

Verslag vorige ledenvergadering 

Geen opmerkingen. 

Financiën  

Eveline geeft een toelichting op de financiën, een aantal opmerkingen: 

 

Vriendenloterij  

Er zal binnenkort weer een belavond georganiseerd worden. 

Grastoernokke 

Er zijn extra inkomsten vanuit het Grastoernokke toernooi die niet op de begroting staan.  

Willem geeft aan dat ‘de Brug’ subsidie via de gemeente ontvangt. Is dit vanuit Forza ook al eens 

gevraagd? 

Eveline geeft aan dat we dit wel eerder hebben geprobeerd, maar dat dit niet structureel geregeld 

kon worden.  

Kascommissie 

Akkoord. 

Benoemen nieuw lid 

Er wordt een nieuw lid voor de kascommissie benoemd, Willemijn Verkamman. 
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Bestuurssamenstelling 

Er zal een wisseling binnen het bestuur plaatsvinden. 

Jaap Jansen (recreatie) treedt af. Marnix den Boer wordt nieuw bestuurslid recreatie. 

Lydia Mol (secretaris) treedt af. Melissa van den Berge wordt nieuwe secretaris. 

Lisa Weeber (evenementen) treedt af. Daphne Folmer wordt nieuw bestuurslid evenementen + 

communicatie. 

Visie VV Forza 

Wim toont, d.m.v. Powerpoint presentatie de visie voor Forza. 

Ambitie 

Marjo geeft aan het een ambitieus plan te vinden v.w.b. de jeugd. In de praktijk is het lastig om alles 

te realiseren, door teams en trainers die onverwacht wisselen/wegvallen. 

Heisessie 

--Kansen/bedreigingen: 

• Bij Smashball is de overstap naar volleybal lastig. 

• Met samenwerking Zeeland willen we met andere volleybalverenigingen de krachten 

bundelen zodat niveau’s behouden kunnen blijven.  

--Acties: 

• Scheidsrechters opleiden is een groot issue: er moet een gedegen scheidsrechtercursus 

komen voor de jeugd. Ook is er een tekort aan  scheidsrechters binnen de promotieklasse. 

--Kader kandidaten: 

De leden krijgen een lijst en vullen daar hun suggesties met namen van leden voor bepaalde functies. 

Forza op TV 

Het programma wordt doorgenomen. 

Rondvraag 

Daphne Folmer: D1 heeft trainingspakken en tassen gekocht, is er ook een mogelijkheid om een lager 

bedrag te sponsoren? Reactie: in principe volgen we het sponsorbeleid. Sponsorbeleid wordt nog 

herzien. 

Ronald van Voorthuizen: is er al een nieuwe TC samengesteld? Reactie: nee. 

Ed van der Sluijs: wat is het tijdsbestek voor kaderkandidaten?  Reactie: het streven is dit binnen2 

maanden op te pakken. 

Willemijn Verkamman: is het een idee om op de tv’s bij Johnny Taria en kantines Bru/Zierikzee een 

filmpje van bijv. Heren 1 te laten afspelen? Reactie: gaan mogelijkheid onderzoeken. 

Marjo Arensman: de nood aan jeugdtrainers is erg hoog, zeker de groep van Nadine op de 

donderdagavond. 

Nadine Stouten: wat is de status van aanschaf nieuwe netten, antennes, telborden etc.?  

Reactie: het verzoek ligt bij SMC. We zullen hier spoed achter zetten. 



Sluiting 

Wim sluit de vergadering en geeft aan dat het eerste drankje aan de bar namens de vereniging is! 

 


