
Ledenvergadering v.v. Forza Schouwen Duiveland 

 

Datum en tijd: dinsdag 13 juli 2021, 19.30 uur 

Locatie: 't Durps'uus de Vanger, Bruinisse 

Aanwezig bestuur: Wim Munter, Marnix de Boer, Daphne Folmer en 

Esther Muller 

Afwezig met kennisgeving bestuur: Eveline van der Linde en Louise 

Vleugel 

Afwezige met kennisgeving leden: Ronald van Voorthuizen 

 

 

 

1. Opening 

Wim heet iedereen welkom 

2. Vaststellen agenda 

 De agenda is voorafgaand aan de leva verstuurd. Er zijn geen aanvullingen. De agenda wordt vastgesteld. 

3. Verslag ledenvergadering 2018/2019 

Het verslag wordt doorgenomen en goedgekeurd. 

4. Evaluatie 19/20 en 20/21 

Onderstaande punten worden besproken: 
Evaluatie 2019/2020 
• Jun/Sept19:Grastoernokke & Zeelandcup 
• Sept19:Start Nevobo en Recreatie competities  
• Mrt20:Competities stop, geen uitslagen & P/D 
• Mei20:Start trainingen voetbalveld BB  
• Jun20:Seizoen eindigt zonder evenementen 
• Jul20:Opzeggingen leden H1,D1 en Recreatie.  
• Geen ledenvergadering, wel kascontrole    
 
Evaluatie 2020/2021 
• Jul20:D1 trainers & samenstelling  
• Jul20:H1 samenstelling ism Intermezzo 
• Jul20:D2 trainers & samenstelling 
• Jul20:H2 samenstelling ongewijzigd 
• Aug20:Scheids(24p)(KL,YvdS & SV,MB(io) 
• Sept20: Jeugdteams BRU:CMV1+3/CMV6/JB 
• Sept20: Jeugdteams Zzee: CMV 1+4/CMV6 
• Sept20:Start competities 20/21 
• Okt20:Stop alle competities  
• Nov20:Stop Senioren trainingen 
• Dec20:Stop Jeugd trainingen 
• Dec/Mrt21: Online trainingen 
  “Heel Forza bakt” 
  “Team-Bingo”  
• Mrt21:Start J&S trainingen buiten (dank aan Bruse Boys en fam. Kooman!) 
• Jun21:Start alle trainingen binnen en beachvolleybal op di in Burgh  
 
• Jeugdwerving: stijgende lijn aantal CMV’s    en trainingen in Bru en Zzee        
• Sponsorcie: 3 leden afgetreden (ex D1/D2). Toch 2 nieuwe sponsors: CCA en Makelaar vd Ouden 
• Recreatie stabiel seizoen: 12 teams  
• Samenwerking Intermezzo m.b.t. H1 
 
 
 
 



5. Samenwerking Forza-Intermezzo 

Aanleiding: 
Forza heeft een ervaren herenteam in de promotieklasse, een complete staf, maar steunt op zes spelers. 
Intermezzo heeft een jong en talentvol herenteam, speelt 2e klasse en zoekt een trainer/coach om hogerop te 
komen. 
Intentie afspraken:  
1. Een project van een seizoen, de intentie is langer, o.b.v. evaluaties.    
2. Thuiswedstrijden 50/50 De Vanger/De Staver   
3. Kosten 50/50 verdelen.   
4. Spelend onder de naam “Forza/Intermezzo” met herkenbare kledinglijn 
5. Spelers Intermezzo dubbel speelrecht.      
6. Intermezzo levert scheidsrechters (io) 

6. Seizoen 21/22: start 

• Juli/augustus: zomer trainingen in de Vanger  

• 31 augustus: start seizoen trainingen met gezamenlijk training  

• 4 september: Zeelandcup bij VV Stevo in Terneuzen 

• 18 september: start Nevobo competities met een “feestelijke” thuiswedstrijd. 

• 24 september: start recreatiecompetitie  
 
Ledenaantal per 1 juli 2021: 
• Totaal: 110 (160)  
• Senioren Nevobo: 30 
• Senioren Recreatie: 20 (50) 
• Jeugd: 60 
 
Teams: 

• Heren 1: Promotieklasse  
• Heren 2: 1e Klasse  
• Dames 1: Promotieklasse  
• Dames 2: 2e Klasse  
• Meisjes B, Meisjes C en Jongens C 
• CMV1 en CMV4 in Bruinisse 
• CMV1 en CM4 in Zierikzee  
• 11 Recreatieteams  

 
 

7. Financiën  

I.v.m. afwezigheid van Eveline, geeft Wim een toelichting op de resultaten van 2019/2020 en 2020/2021 en 
bespreekt hij de begroting 2021/2022. 
• Trainersvergoeding is beperkt 
• Subsidie vanwege corona ontvangen 
• Contributie is optimistisch: hierin is corona niet meegenomen. We zijn een on going vereniging met steeds 

meer jonge leden.  
• Bonny geeft namens de kascommissie akkoord. 
• Bonny blijft, Sandra wordt niet kascommissie lid.  
 
 

8. Personele zaken 

Bestuur samenstelling en staf 2021/2022: 
Voorzitter: Wim Munter ai. 
Secretaris: Esther Muller 
Recreatie: Marnix den Boer 
Evenementen & communicatie: Daphne Folmer 
Jeugdzaken: Louise Vleugel 
Penningmeester: Eveline van der Linde 
Sponsorzaken: vacature 
Wedstrijdsecretariaat: Chantal Savenije 
Zaaldiensten: Celine Kooman  
 
 



Volleybal kader: commissies 
Jeugdcommissie:  Louise, Kees, Annemarie, Angela, Vac Zzee 
Technische commissie:  Eric, Yuri, Ronald (vz) en Daphne  
Sponsor commissie:  3 vacatures (!) 
Communicatie commissie:  Daphne, Jaida, Cindy, Lourentine 
 
Volleybal overdracht 
Senioren: Tonie,Rini,Alex,Marnix,Mennolt,Cees,Wim 
Junioren: Daphne, Marnix, Louise, Annemarie, Céline, Stefanie, Sandra, Bonny, Emanuel, Marco 
 
Scheidsrechters 
Scheidsrechter beoordelaar/coach: Ken Langeraet 
3e Divisie: Ken, Cees en Alex 
Opleiding VS3: Stan, Martijn en Henriëtte 
Promotieklasse: Wim en Yuri  
1e/2e klasse: Tonie, Rini, Jan-Arie, Mennolt, Giulio en Willem 
3e/J klasse: 32 leden 
 
Vacatures 
Voorzitter 

• Na corona-periode: overname voorzitterschap 
Lid jeugdcommissie uit Zierikzee (eo) : 

• Meedenken over alle zaken omtrent de jeugdteams (teamindeling, trainers, coaches) 
• Organiseren van evenementen 
• Vergaderfrequentie 6 wekelijks 

Jeugdtrainers Cool Move Volleybal (CMV) : 
• Hulp bij de training en het maken van  trainingen  

voor de kinderen in Zierikzee. Leeftijd: 6 t/m 10 jaar.  
• Dinsdagavond van 18.30 uur tot 19.30 uur.  

Sponsorcommissie: 3 leden (ca 4 uur per maand) 
• Inventariseren mogelijke sponsorbedrijven  
• Actualiseren sponsor folders 
• Contact leggen/onderhouden (potentiële) sponsors 

 

9. Plannen en ideeën voor seizoen 2021/2022 & de leden aan zet 

Plannen en ideeën voor seizoen 2021/2022 
• 2 Forza feestjes: 1e thuiswedstrijd en rond nieuwjaarswisseling 
• Ouder-kind training/toernooien 
• Vriendjes vriendinnetjes training 
• 3x3 toernooi 
• Clinic Oranje teams  
• Beachvolleybal 
• Spandoeken en pannenkoeken  
• Sinterklaastraining  
• Nederland EK bezoek: lange mannen/vrouwen  
• Mixed Duddel  
• Jeugdkamp   
• Grastoernokke 
 
De leden aan zet 
Wim geeft aan dat we benieuwd zijn naar ideeën en suggesties vanuit de leden. We hebben daarom een 
Mentimeter opgezet. De uitkomsten worden besproken en meegenomen door het bestuur. 
 
• Training geven door ervaren trainer i.c.m. ouder die ondersteunt. 

• Trainers cursus 

• Ouders betrekken, ook i.c.m. om beurten rijden naar training 

• Leden aandragen 

• Bij veel mini’s, ouders ook een team laten vormen. 

 



Alex stelt de vraag of er door het bestuur ook meer nagedacht kan worden over het behouden van jeugd op 
lange termijn. Wim geeft aan dit mee te nemen binnen het bestuur en jeugdcie. 

10. Rondvraag en sluiting 

• CMV: kinderen vanaf 12 jaar kunnen mee trainen met de C’s. Oudere CMV’s vallen meestal tussen wal en 
schip. Chantal, Bonny en Manon geven aan dat er vanuit D1 gerouleerd kan worden. Cees zou evt. ook 2 a 
3x training kunnen geven. 

• Voorstel om aan te haken bij de clinics van Kibeo.   
• Voorstel om het CIOS te benaderen voor het verzorgen van trainingen.  
• Wat doen we aan zichtbaarheid van de vereniging? We nemen deel aan o.a. SMWO activiteiten. 
• Netten/antennes:  antennes vallen eraf. Dit is besproken tijdens het ‘gebruikersoverleg’. 
 
Wim sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid en bijdrage, want.. Forza ben je zelf! 

 

 


