
   
 
 
 
Verslag Algemene Ledenvergadering ORV Breda 
 
Woensdag 12 september 2018  
 
’t Hoekske, Stadskantoor Breda, Claudius Prinsenlaan, 10 Breda.  
 
Aanwezig van de leden: AKS 1, AKS 2, AKS heren Mix, Blauw Wit 1, Blauw Wit 2, Bova, BVC ’68 1, BVC ’68 2, CSS, 
De Burgst dames 2, Dok 19 1, DVC, Gilze dames, Gilze 1, Gilze 2, Hovoc heren 3, KHS RVC dames 3, KHS RVC 
dames 4, Makkeluk Zat, Proost!, PSK Kaszub, Rowi DR 1, Rowi HR 1, Rowi HR 2, Rowi HR 3, Rowi HR 4, SDC Heren, 
Set Up dames 1, Set Up heren 1, Set up mix, Simply Best, VC ’t Aogje dames 1, VC ’t Aogje dames 2, VC ’t Aogje 
heren 2, VCG 4, VCG 5, FC VCG Voko JaJa, VCG, VIP 1, VIP 1-h, Welfare, Zandberg 1, Zandberg 2, Zandberg 3, 
Zebra’s 1, Zebra’s 2 
Aanwezig van het bestuur: Karin Marijnissen, Marcel van de Voorde, Wilbert Meijers, Ben Kerkhof, Rene van de 
Broek, Mathieu de Vries, Anton van Schie (vrijwilliger), Marlie Meulendijks (stagiaire).   
 
Afwezig met kennisgeving: De Burgst dames 1, De Burgst Mix 1, De Burgst mix 3, Dok 19 dames 1, Dok 19 2, Fier 
dames 1, Gavoc ’10 dames 3, Gavoc ’10 dames 4, Gavoc ’10 Heren 4, Groene Ster dames 1, Hovoc heren 2, HVD 
’16 Euroweld, HVV ’58, KHS/RVC dames 1, KHS/RVC dames 2, KHS/RVC 2 heren, Kraftwell Symmachia dames 8, 
Nispen sportief, Revo, ROwi DR 2, Sic Pugno dames 6, SBO dames, VAT, VHWA, Voko Dinda, WIA.  
 
Afwezig zonder kennisgeving: De Burgst Heren 1, De Burgst Heren 2, De Burgst Heren 3, De Burgst mix 2, 
Diomedon, DVA 1, DVA 2, EPVC ’66 1, EPVC ’66 Tik ‘m aan, Fier 2, Fier 3, Groende Ster 2, Groene Ster 3, Hirundo 
2, Hirundo 1, Hovoc dames 1, Hovoc heren 1, Kraftwell Symmachia heren 7, Poldersport, Proost Heren, SBO 
heren, SDC dames 1, SDC dames 2, Sic Pugno dames 5, Tuinzigt 2, Voverdi dames 1, Voverdi damesw 2, Voverdi 
dames 3, Voverdi heren 1, Voverdi heren 2, Cegelec Zuvo dames 3, Cegelec Zuvo heren 2, Cegelec Zuvo heren 3 
 

1. Opening en prijsuitreiking klasse kampioenen   
Ben heet iedereen van harte welkom en stelt Marlie Meulendijks voor. Marlie is stagiaire CIOS en loopt 
stage bij het ORV Breda.   
Ben stelt iedereen achter de tafel even voor plus Anton van Schie (ondersteuning website).  
We houden een momentje van stilte in verband met het overlijden van:  
Hans Damen 12 juni 2018, oud bestuurslid ORV Breda en oud speler VG&S en betrokken bij BOVA.  
Marcel Hogenboom, 24 maart 2018, oud speler van Hirundo 
Prijsuitreiking kampioenen: 
DAMES 
Proost!, Groene Ster dames 1, Voverdi dames 2, VCG 5, Gavoc ’10 dames 4,  
HEREN 
Voverdi Heren 1, Rowi 2, Hovoc heren 2, Gilze 2, Blauw Wit 1, AKS heren mix 

2. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken 

3. Verslag algemene ledenvergadering 20 september 2017 (verslag op website) 
Wie heeft er opmerkingen op of naar aanleiding van het verslag?  
Het verslag wordt zonder wijzigen of opmerkingen naar aanleiding van vastgesteld met dank aan de 
secretaris.  

4. Verenigingsverslag secretaris 
Karin leest het volgende verenigingsverslag voor: 



   
 

Het seizoen is vorige jaar gestart met de Algemene Ledenvergadering op 20 september 2017. Wij waren 
traditiegetrouw te gast in het Stadskantoor Breda. Wij bedanken de bij ons aangesloten vereniging 
BOVA voor deze mooie vergaderlocatie die ons belangeloos beschikbaar wordt gesteld.  
Het bestuur bestond dit 45e verenigingsjaar uit de volgende vrijwilligers:  
Ben Kerkhof, voorzitter  
Karin Marijnissen, secretaris en vice voorzitter, vereniging Burgst 
Marcel van de Voorde, wedstrijdleiding / website beheer vereniging BOVA 
Wilbert Meijers, spelersadministratie vereniging BOVA 
Rene van de Broek, penningmeester vereniging Blauw Wit 
Geen bestuurslid maar wel vrijwillige ondersteuner voor het ORV Breda en lid van Zandberg: Anton van 
Schie: voor het updaten, beveiliging en onderhoud aan de website.  
Wij zijn de competitie 2017-2018 gestart met 109 teams onderverdeeld in 60 heren/mix teams en 49 
damesteams dit verdeeld over 6 heren/mix klassen en 5 dames klassen.  
Het bestuur is in het seizoen een aantal keer meer bij elkaar geweest dan gebruikelijk voor een 
bestuursvergadering in verband met de Privacy Wetgeving en voor de werving van de nieuwe 
wedstrijdleider. Daarnaast is er veel overleg en afstemming via de mail. De voorzitter heeft enkele 
informatie avonden bezocht over de nieuwe Privacy wetgeving.  
We hebben dit jaar het ORV openingstoernooi in september niet door laten gaan vanwege te weinig 
animo, maar daarentegen hebben we wel het ORV Beach and BBQ toernooi in juli georganiseerd en dit 
toernooi is qua aantallen weer beter bezocht dan vorig jaar en is erg sportief en heel gezellig verlopen.   
De jaarlijkse kascontrole door de verenigingen BOVA en BVC heeft inmiddels plaatsgevonden bij onze 
penningmeester thuis  en zijn alle stukken doorgenomen en akkoord bevonden. 
Het ORV bestuursteam, met leden van het bestuur aangevuld met gastspelers en dus altijd in 
wisselende teamsamenstelling heeft dit jaar meegespeeld op diverse toernooien, waaronder het 
Kaszub bevrijdingstoernooi, RVC toernooi in Rijsbergen , DVC toernooi, Rowi toernooi, Gavoc 
buitentoernooi. Wij als bestuur juichen het van harte toe dat onze verenigingen deze toernooien 
organiseren, vandaar ook onze deelname aan deze toernooien. 
Ik wens iedereen een sportief en succesvol volleybalseizoen toe.  

5. Financiële zaken (jaarverslag, verslag kascommissie, vaststellen competitiebijdrage seizoen 2019-2020, 
begroting seizoen 2018-2019, vaststelling kascommissie (stukken bijgesloten) 
In een eerdere ALV vergadering is besloten dat de competitiebijdrage verlaagd zou worden van €25 
naar € 22,50 om de reserves te verlagen. De begrote kosten website aanpassing door externen is 
meegevallen.   
De kascommissie is op 4 september bij de penningmeester op bezoek geweest om de boeken te 
controleren. De verklaring van de kascommissie wordt door BVC’86 voorgelezen. De vergadering stemt 
in met de voorgestelde decharge van de penningmeester en het gehele bestuur over het afgelopen 
boekjaar. Hartelijk dank aan de Kascommissie van dit jaar, BOVA en BVC’86.  
We benoemen de nieuwe kascommissie voor komend jaar BVC’86 en CSS.  

6. Competitie indeling en planning seizoen 2018-2019 (stukken al ontvangen) 
Het aantal teams leek hetzelfde gebleken, maar ondertussen is er weer team afgevallen vandaag. Dit 
brengt het totaal op 106. Helaas heeft de derde klasse dames hierdoor nu maar 8 teams.  
Het wedstrijdschema is al rondgestuurd en omdat het bestuur heeft meegeholpen met het vullen van 
het schema is over 1,5 week het definitieve programma klaar. 1 week voor de start van de competitie 
wordt de website gevuld. De wachtwoorden blijven geldig, nieuwe wachtwoorden aanvragen kan altijd 
bij de wedstrijdleiding.  

7. Rooster van aftreden en bestuursverkiezing 
Voorzitter treedt af in 2019 
Secretaris / vice voorzitter treedt af in 2020  



   
 

Ledenadministratie treedt af in 2020 
Wedstrijdleiding treedt af in 2018, niet herkiesbaar 
Penningmeester treedt af in 2018, herkiesbaar 
Het bestuur stelt voor om Mathieu de Vries te benoemen als wedstrijdleider. Onder applaus stemt de 
vergadering in met de benoeming van Mathieu.  
Het bestuur stelt voor om Rene van de Broek te herbenoemen als penningmeester en wederom onder 
applaus stemt de vergadering in met de herbenoeming van Rene.   
Mathieu heeft jaren geleden gespeeld en heeft deel uitgemaakt van het bestuur van Set-Up en de 
Scouting en stelt zich even voor aan alle aanwezigen.  
Ben heeft een speech voorbereid in verband met het afscheid van Marcel en er zijn bloemen voor Hetty 
en een mooi afscheidscadeau voor Marcel. In verband met de vele en langjarige verdiensten van Marcel 
wordt hier de volledige tekst van dit dankwoord weergegeven:  
 
Afscheid Marcel van de Voorde als wedstrijdleider 

Marcel, 
Twee jaar geleden heb jij binnen het bestuur aangekondigd dat jij vandaag niet meer herkiesbaar zou 
zijn als wedstrijdleider. Alleen al het feit dat je dit zo ruim van te voren hebt gedaan, zegt iets over de 
manier waarop jij al die jaren voor het ORV Breda hebt gewerkt: gestructureerd en planmatig! 

 
Vandaag bij je aftreden heb je 7 perioden van drie jaar als bestuurslid voltooid, dat is dus zonder 
onderbreking 21 jaar! Waarom je dit overigens niet even hebt volgemaakt tot het mooier getal van 30 
jaar blijft ons onduidelijk….. 

 
Aan het begin van de vergadering hebben wij stil gestaan bij het overlijden van Hans Damen, jouw 
voorganger in deze functie. Kortgeleden heb jij nog geschetst hoe Hans samen met zijn echtgenote de 
competitie indeling op grote vellen papier uitschreef, met potlood, en net zo lang aan het passen en 
meten was totdat het schema voor een heel seizoen compleet en kloppend was. In die tijd waren er nog 
geen duizend wedstrijden zoals nu maar toch een monnikenwerk was het zeer zeker. En dat is dan ook 
het beeld dat bij mij opdoemt: een haast kluizenaarsachtige activiteit die pas na vele uren in avond en 
nacht kan worden gestopt….. 

 
Na je aantreden ben jij van lieverlee de mogelijkheden van modernere hulpmiddelen gaan gebruiken, 
zoals email voor de communicatie,  Excel voor de inrichting van de competitie en Internet voor het 
online raadplegen van standen e.d.  
Gedurende de loop van de competities heb jij je ook steeds nog beziggehouden met het rappelleren 
van tussenstanden, idem van achterstallige wedstrijden en last but not least het corresponderen met 
teams die voorvallen tijdens de wedstrijden melden, gevallen waarin het reglement niet altijd voorziet. 
En het kwam bijna altijd weer tot een oplossing! Ook jouw bijdragen aan het vormgeven van de website 
mogen zeker genoemd worden! 

 
En zeg zelf, dames en heren, na een dergelijke prestatie: wat zie jij er nog patent uit! Het lijkt alsof jij 
zelf niet onder deze zware taken van het ORV niet hebt geleden. 

 
Onlangs heb jij in klein comité alle handelingen uitgelegd en overgedragen, en eens te meer blijkt op 
wat voor prima wijze jij al die jaren vorm hebt gegeven aan je functie. Daarbij, en daar zijn we je nu ook 
al dankbaar voor, heb je je bereid getoond om in de toekomst je opvolger Mathieu te ondersteunen 
waar nodig. Ook dat siert jou: je hebt je al die jaren steeds collegiaal en professioneel opgesteld! 



   
 
 

Marcel,  
Het is een klassiek gezegde dat naast een sterke man altijd een sterke vrouw staat. Ook in jouw/jullie 
geval is dat zo: Hetty, wil je even naar voren komen, wij als bestuur hebben geen benul van de 
hoeveelheden tijd dat Marcel, al of niet in jouw bijzijn, met en voor het ORV Breda bezig was, maar je 
verdient het dat we er nu op zijn minst even bij stilstaan. Dank voor al jouw bijdragen en als kleine 
compensatie hebben we voor jou een presentje. (Karin overhandigt bloemen)  

 
Tot slot Marcel, willen we jou uiteraard ook een geschenk geven; dit zal nooit in verhouding kunnen 
staan tot de indrukwekkende prestaties die jij geleverd hebt maar we hopen dat het een uitdrukking 
mag zijn van de dankbaarheid en respect van zowel spelers, teams, verenigingen en bestuur van het 
ORV Breda. Nogmaals dank en we hopen je in de toekomst vaak in onze volleybalkringen te mogen 
zien!” 
 
Ook Marcel neemt even het woord om op zijn beurt iedereen dank te zeggen en te groeten. De 
vergadering geeft Marcel en Hetty een langdurige ovatie.  
 

Websitebeheer 
Anton krijgt het woord en vertelt dat er aan de vormgeving van de website weinig veranderingen te zien 
zijn, maar er is achter de schermen wel aan de database gebouwd. De bezoeken op de site komen overal 
vandaan. Soms zijn er pieken te zien en getracht wordt dan om kwetsbaarheden te zoeken,  maar de 
website is goed beveiligd dus dat geeft geen probleem. Er zijn ook schermen gebouwd voor het beheer 
van de website.  

8. Besluitvorming privacy zaken (AVG) 
Organisaties hebben de plicht om de wet te volgen bij behandeling van persoonsgegevens. Een 
afvaardiging van het bestuur heeft workshops gevolgd om informatie over dit onderwerp te vergaren.  
In het voorjaar hebben wij beleid ontwikkeld en gepubliceerd en dit naar alle contactpersonen 
verzonden. Er zijn binnen het bestuur 2 functionarissen verantwoordelijk voor het privacybeleid en de 
handhaving hiervan. Dit zijn de voorzitter en de penningmeester omdat beide niet werken met 
persoonsgegevens. De inschrijfformulieren zijn inmiddels aangepast en uitgebreid met een 
toestemmingsverklaring voor het gebruik van persoonsgegevens. Er is ook een 
geheimhoudingsverklaring opgesteld en deze gaat getekend worden door bestuur en vrijwilligers.  
Het Aogje vult aan dat zij ook een toestemmingsformulier gemaakt hebben voor hun trainers en dat zij 
de mails verzenden met alle mailadressen in de bcc. Dit doet het ORV Breda al een aantal jaren.  
CSS: maakt een opmerking over de foto’s op de website. Ook hiervoor is toestemming nodig voor het 
gebruik van de foto’s op de website. We spreken af dat we de foto’s eraf halen en opnieuw plaatsen als 
wij toestemming hebben ontvangen.  
VCG laat de leden al toestemming geven voor het gebruik van de foto’s op de website van het ORV 
Breda.  
Set up : Waarom geen verwerkingsovereenkomst sluiten met de verenigingen.  
VIP: Op de vraag waarom er nog adresgegevens en een pasfoto van spelers op de spelerskaart staan legt 
Wilbert uit dat er enige vorm van registratie gedaan moet worden om de inschrijving uniek te houden. 
Zonder adres en pasfoto heeft een spelerskaart geen waarde meer en is er geen kaartencontrole meer 
mogelijk.  
De zinsnede “Persoonsgegevens van klantgegevens en leveranciers” wordt nog uit de tekst gehaald.  
Alle documenten worden vastgesteld door de vergadering en de leden zijn het eens met de aangewezen 
functionarissen voorzitter en penningmeester.  

9. Spelers administratie 



   
 

Wilbert krijgt het woord.  
De term ledenadministratie wordt gewijzigd in spelersadministratie. Onze leden zijn immers de 
verenigingen.  
We willen een formulier gaan ontwikkelen waar je een vinkje aan kunt zetten om akkoord te gaan met 
het privacy statement, dit heeft dezelfde rechtsgeldigheid als een handtekening op een formulier.   
Wilbert vraagt de aanwezigen om de spelerslijsten zo spoedig mogelijk aan te leveren voor het maken 
van de spelerskaarten.  
Aanbevolen wordt om een centraal email adres te hebben van de verenigingen, zodat niet elk jaar de 
mailadressen veranderen.  
Ook de mail adressen van de bestuursleden gaan wijzigen.  

10. Toernooien  
Een openingstoernooi in september is vorig jaar niet doorgegaan. We merken dat er weinig animo is in 
deze maand voor een toernooi. We gaan het toernooi nu in november organiseren.  
Ook het BBQ and Beachtoernooi gaan we wederom organiseren in juni / juli afhankelijk van de 
zomervakantie zuid.  

11.  Scheidsrechter cursus 
Er is een scheidsrechter cursus ingepland voor 6 november 2018 in het Stadskantoor Breda.  

12. Rondvraag  
Kaszub: het jaarlijkse bevrijdingstoernooi is op 27 oktober 2018 
RVC : Het jaarlijkse kersttoernooi is op 16 december 2018.  
DVC: het jaarlijkse bitter/oliebollen toernooi is op 29 december 2018.  

Het jaarlijkse Rowi bedrijventoernooi is op 3 maart 2019 
13. Sluiting   
14. Gezellig napraten met een hapje en drankje  


