
 
 
Notulen Algemene Ledenvergadering 23 mei 2017 
 
1. Opening. 

Voorzitter Paul ten Berge opent de vergadering om 20.05 uur en heet de aanwezigen hartelijk welkom. 

Het bestuur is verheugd dat er elk jaar meer leden de Algemene Ledenvergadering bezoeken. 

 

Aanwezig zijn: De bestuursleden Paul ten Berge, Sjaak Schopman, Dorrie Timmermans en Roy 

Gerritzen als vervanger van Gerie Brom. Ook is nog aanwezig (bijna) oud-bestuurslid Bert Lodewijk. 

 

Verder de leden : Simone Heymen, Tjitske Keijzerswaard, Gijs Winubst, Tom Schopman, Dirk 

Schopman, Huib Schopman, Gerard van Hall, Hans Degen, Koen Peters, Hilde Mulder, Veronie 

Wanders, Anne Feijen, Emma Feijen, Eline Mulder, Eline Geurts, Jody Geurts, Tara Muller, Ine Geurts. 

 

Afmeldingen voor de vergadering zijn door de secretaris ontvangen van Carlijn Schopman, Charlotte 

Bouwman en Monique Breure. 

De presentielijst wordt niet toegevoegd maar wel in het secretariaat opgenomen als bijlage 1. 

 

2.  Mededelingen. 

Tijdens het doen van de mededelingen wordt door de voorzitter (nadat de koppen zijn geteld) 

vastgesteld dat dit jaar zal worden volstaan met 2 consumpties voor rekening van de vereniging. Er zijn 

er gewoon te veel!!! Wel zal er nog een kleine snack de ronde doen. 

 

3.  Notulen Algemene Ledenvergadering 18 mei 2016. 

De notulen die door de secretaris zijn opgemaakt worden door hem voorgelezen en door de vergadering 

met een instemmend geknik aanvaard. 

 

4. Jaarverslag secretariaat. 

Het jaarverslag van het secretariaat wordt voorgelezen door de secretaris en door de aanwezigen 

geaccepteerd. Het jaarverslag is als bijlage 2 bij deze notulen gevoegd.  

 

5. Jaarverslag jeugdzaken. 

Het is Dorrie even ontschoten hiervoor iets op papier te zetten en ze moet daarom improviseren. Dit lukt 

wonderwel en ze geeft een uitvoerig overzicht van teamindelingen en het daarvoor beschikbare kader. 

De nieuwe gestructureerde aanpak lijkt goed aan te slaan want er is bij alle leden een duidelijke 

vooruitgang merkbaar. Ze spreekt uit het jammer te vinden dat er wat verloop is bij de leden. Er komen 

er weliswaar meer bij dan er weg gaan maar het blijft jammer omdat er reeds fors geïnvesteerd is in 

techniek en spelinzicht van de scheidende leden. Dorrie heeft nog veel meer gedeeld met de 

vergadering maar dit zal ze zelf verwoorden in een nog te vervaardigen verslag wat zal worden 

toegevoegd als bijlage 3.     

 

6. Verslag van de evenementencommissie 

De EC bestond het afgelopen seizoen uit Ine, Tjitske, Carlijn, Dorrie, Simone en Monique. En Ine geeft 

in het kort de activiteiten van het afgelopen seizoen aan. Dit varieert van zwarte pieten voor de kleintjes 

tot oliebollen voor iedereen en ook nog wat acties die de clubkas spekken. Volgend seizoen willen ze 

beginnen met een activiteit in de Habeshal (overnachting): een soort Nacht van Rohda. Het gaat goed 

met de EC maar er kunnen altijd nog wat mensen bij volgens Ine. Dit verslag wordt toegevoegd als 

bijlage 4. 

 

7. Jaarverslag wedstrijdzaken. 

Sjaak leest het algemene verslag voor over diverse wedstrijdzaken en het wel en wee van de teams. 

Bovendien geeft Sjaak het woord aan Anne Feijen om iets te vertellen over het damesteam. Het verslag 

van de CMV wordt (bij afwezigheid van Charlotte) door Sjaak voorgelezen. Het verslag van de MC1 is 

voor rekening van Hans Degen en dat van de MC2 wordt voorgedragen door Tjitske Keizerswaard. Voor 

de JB1 heeft Sjaak een klein stukje geschreven en hij leest dit zelf voor. Jammer dat deze anders erg 



actieve groep binnen de vereniging dit niet heeft opgepakt. De vergadering merkt op dat de secretaris 

zorgvuldiger moet omgaan met het knippen en plakken van tekst uit voorgaande verslagen. Hij trekt het 

boetekleed aan. Het volledige jaarverslag wordt als bijlage 5 bij deze notulen gevoegd. 

 

8. Financieel overzicht en begroting. 

Penningmeester Roy reikt de balans en de begroting uit met het verzoek deze na afloop weer in te 

leveren. De cijfers zijn geen staatsgeheim maar behoeven ook niet onnodig rond te slingeren. Uit de 

cijfers blijkt dat het begrote tekort van 3000 euro gelukkig is bijgesteld naar een acceptabel tekort van 

413 euro. Dit komt door de verhoogde contributie maar ook door acties van de EC die in totaal bijna 

1100 euro hebben opgeleverd (oliebollen zelf bakken, Rijn jutten en bloembollenverkoop). Voor het 

komend boekjaar staat een overschot van 1100 gepland maar daar is nog geen rekening gehouden met 

de kosten voor de invoering van het DWF. Verder wordt voorgesteld om ingaande het nieuwe seizoen 

de contributie te gaan innen met een door de leden af te geven automatische incasso. De vergadering 

gaat hiermee akkoord. De begroting en de balans worden niet toegevoegd maar wel opgenomen in het 

secretariaat als bijlage 6. Dit omdat het bestuur van mening is dat onze cijfers niet op het internet 

thuishoren. 

 

 

9. Verslag kascommissie. 

Veronie Wanders (2e) en Famke Janssen(1e) stonden dit jaar op de rol voor de kascommissie. Door een 

verkeerde afstemming in de agenda’s is het niet gelukt in deze samenstelling te controleren en zijn de 

boeken gecontroleerd door Veronie Wanders en Eline Geurts. Zij geven aan dat de boekhouding ook dit 

jaar weer dik in orde is bevonden. Alles is goed en overzichtelijk geboekt en alle bescheiden zijn in een 

juiste staat aangetroffen. Dit hebben zij verwoord in hun verklaring die  als bijlage 7 is bijgevoegd. 

 

10. Benoeming nieuwe kascommissie. 
Famke Janssen (wederom 1e)  en Eline Geurts (2e)zullen de nieuwe kascommissie vormen . Eline zal dit 
(nog) voor 1 jaar doen en Famke voor 2 jaar.  

 

11. Bestuurssamenstelling. 
Aftredend volgens rooster zijn Paul ten Berge en Bert Lodewijk. Er zijn geen tegenkandidaten en 
voorzitter Paul mag dus blijven. Van Bert Lodewijks wordt afscheid genomen met een warme handdruk. 
Door communicatiestoornissen zal de gebruikelijke attentie nog worden na geleverd door onze 
voorzitter. Ons voltallig bestuur bestaat uit Paul, Sjaak, Roy/Gerie, Dorrie en parttimer Ine.  
 

12. Training en competitie seizoen 2016-2017 

In het afgelopen seizoen heeft de Technische Commissie wederom alles in de juiste banen geleid. Zij 

hebben waar nodig de trainers met raad en daad ter zijde gestaan. Bij alle teams is duidelijk te zien dat 

er beleid is ontwikkeld om alle trainingen op elkaar af te stemmen. Ook het 2 keer trainen per week helpt 

hier enorm aan mee. Het principe van techniek en teamtraining werkt goed.  

De zaal is doorlopend open want in augustus start Rijnland alweer met de trainingen en zal er dus een 

beheerder aanwezig zijn. Wil je gebruik maken van de hal en kun je er niet in dan heeft Paul ook de 

beschikking over een sleutel. De competitie start ook aankomend seizoen weer in september. 

Jammer genoeg staan teamindeling en kader nog niet definitief vast. Dit komt vaak door de 

onduidelijkheid van de mensen zelf (ik blief wel of ik blief nie). De TC zal ervoor zorgen dat iedereen 

tijdig op de hoogte wordt gebracht. Dit via de website, facebook of het mail-verkeer. 

 

 

12. Rondvraag 

Simone Heymen: Wie maakt de indeling voor het tellen van de MC2?  

Antwoord Sjaak: Ik wijs het team aan dat corvee heeft en binnen het team regelt bijvoorbeeld de 

aanvoerder of de coach wie er welke thuisronde gaat tellen.  

 

Dirk Schopman: In welk team gaat Nick van der Poll trainen en /o spelen. 

Antwoord TC: Er wordt met hem gesproken maar het zal een lastig verhaal worden omdat de verwachte 

voortuitgang dit jaar wat is tegen gevallen. 

 

Tom Schopman: Zijn vader wil sponsor worden van het herenteam. Hij wil graag weten wat dat gaat 

kosten. 

Antwoord: Carlijn regelt de shirts bij ROHDA en heeft ook inzage in de kosten. We noteren het aanbod 

van Hans en komen er zeker op terug. 

 

Emma Feijen: Wij moeten altijd veel meer ballen opruimen dan we zelf gebruiken! Kan daar niks aan 

gedaan worden? De jeugd moeten hun eigen ballen toch opruimen? 

Antwoord: We zullen de jeugdtrainers verzoeken hierop toe te zien. 



 

 

 

Emma Feijen: Zij vindt dat ROHDA te veel is gefocust op de jeugd en geen oog heeft voor de dames.  

Antwoord: Het bestuur is van mening dat de dames niets te kort komen. Zij krijgen alles wat de jeugd 

ook krijgt: inschrijfgeld voor Millingen, bijdrage teamuitje. Alleen de zwarte pieten zijn dit jaar niet bij hen 

geweest. 

 

Eline Geurts: Wat was de opbrengst van de Jumbo-aktie en wat is er mee gedaan.  

Antwoord: De opbrengst was 565 euro. We hebben daarvoor aangeschaft: ballen, ballenpomp, korven 

en coachborden. 

 

 

13. Sluiting 

Voorzitter Paul sluit de vergadering om 22.10 uur en dankt iedereen voor zijn c.q. haar aanwezigheid en 

inbreng. Ook wenst hij hen nog een leuke en zonnige dag op bij ons jaarlijkse LOTB. 

 

Bijlage 1 

Presentielijst is opgenomen in het secretariaat 

 

Bijlage 2 

 

Jaarverslag secretariaat volleybalvereniging ROHDA   

Seizoen 2016-2017 

 
Zakelijk gezien heeft onze vereniging dit jaar ondanks wat tegenslagen zeer behoorlijk gedraaid. Met 
name het toetreden tot het bestuur van Dorrie die vooral de Technische Zaken onder haar hoede heeft 
genomen is als zeer positief ervaren. Ook Ine Geurts is op ad-hoc basis als vertegenwoordiger van de 
nieuw geformeerde evenementencommissie diverse keren aanwezig geweest op onze 
bestuursvergaderingen. Toch zoeken we nog steeds iemand die de wedstrijdzaken en scheidsrechter 
toewijzingen voor zijn of haar rekening wil nemen. Wat dat we met een klein bestuur kwetsbaar blijven is 
wel gebleken uit het feit dat penningmeester Gerie langdurig verstek heeft moeten laten gaan ivm een 
operatie gevolgd door een lang ziekbed. Gerie wordt zolang nodig waargenomen door Roy Gerritzen die 
om deze reden dan ook heeft plaats genomen achter de bestuurstafel. De bestuurssamenstelling was 
het afgelopen jaar als volgt: 
 
Voorzitter-en technische zaken Paul ten Berge 
Secretaris (interim)               Sjaak Schopman 
Penningmeester   Gerie Brom / Roy Gerritzen 
Jeugdzaken    Paul ten Berge  
Wedstrijdzaken    Sjaak Schopman 
Scheidsrechterszaken   Sjaak Schopman 
Technische Zaken   Dorrie Timmermans 
Evenementen commissie  Ine Geurts 
 
Als bestuur zijn wij dit seizoen 7 keer bij elkaar gekomen voor een bestuursvergadering. De laatste 
vergadering zal gepland worden in juni om de laatste zaken voor het nieuwe seizoen alweer te regelen. 
Zoals elk jaar houden we deze vergaderingen bij de bestuursleden thuis om geen onnodige kosten te 
maken. Buiten deze bestuursvergaderingen zijn er ook dit seizoen vele uren geweest waarbij de 
bestuursleden voor ROHDA actief geweest zijn. Gelukkig hoeven we dit niet alleen te doen. Er zijn 
steeds meer vrijwilligers die bereid zijn hun kostbare vrije tijd te besteden aan ROHDA. Zo zijn er de 
coaches, de scheidsrechters en de technische commissie. Om hen in het zonnetje te zetten zal er voor 
het begin van het volgende seizoen een BBQ in de tuin van een van de bestuursleden worden 
gehouden. De uitnodiging met daarin dag, tijd en plaats zullen uiteraard tijdig verzonden worden. Er zijn 
dit jaar tot nu toe 18 inkomende poststukken verwerkt, het overgrote deel daarvan waren rekeningen van 
de Nevobo en die konden dus linea recta door naar de penningmeester. De website van ROHDA is up 
to date gehouden (waarvoor dank aan Gerard) en er is dit seizoen meer gecommuniceerd met de leden 
via facebook. De notulen van de bestuursvergaderingen doorlezend zijn er naast de competitie 
(waarover later) weer een aantal jaarlijkse activiteiten georganiseerd: 
 
-Het seizoen was nog niet begonnen toen we alle vrijwilligers hebben uitgenodigd voor de jaarlijkse BBQ 
die voortaan altijd VOOR het begin van het seizoen zal worden gehouden. Dit jaar waren Carlijn en 
Sjaak Schopman gastdame en gastheer. De zaken warren ook dit jaar weer uitstekend voor elkaar. 
Goed eten en goed drinken en een stralend zonnetje. 
 



-Tijdens het oliebollentoernooi hebben weer bijna 70 volleybalvrienden zich een avondje heerlijk in het 
zweet gewerkt en zich vervolgens te goed gedaan aan een lekkere oliebol. En die vervolgens weer 
weggespoeld met een nog lekkerder drankje. Het was dus ook dit jaar weer een groot succes. Dank 
naar de dames van de evenementencommissie voor de heerlijke oliebollen. 
 
-Alle vrijwilligers hebben met de kerst een lekkere attentie ontvangen in de vorm van een doosje 
overheerlijke bonbons persoonlijk bezorgd door voorzitter Paul.  
 
-Tot slot wil ik nog even stilstaan bij ons Lobith On The Beach. Toch een toernooi wat niet meer weg te 
denken valt uit onze activiteitenkalender. Zonder alle vrijwilligers te kort te willen doen toch een speciaal 
woordje van dank aan de grote animator Gerard van Hall. 
 
 
Sjaak Schopman 
Secretaris  

 

 

Bijlage 3 

 
Jaarverslag jeugdzaken (Dorrie Timmermans) 
 

Dit verslag is nog niet digitaal ontvangen 

 

 

Bijlage 4 

      
Evenementencommissie bestaat uit: 

Vanuit technische commissie , Dorrie.  Bestuur, Paul 

Verder: Tjitske, Simone , Monique, Carlijn en ik 

 

Wat is er tot nu toe georganiseerd: 

Er zijn 2 zwarte pieten ,Huib en Gijs, geweest, deden het erg leuk. Er zijn 

verschillende groepsfoto’s gemaakt, jammer genoeg niet op de site gezet. 

Aandachtpunt voor de volgende keer. Oliebollentoernooi: de bollen zijn gebakken 

door Tjitske en Simone, de onkosten hiervoor waren 35 euro. Dit scheelt de 

vereniging  veel geld. Volgend jaar dus ook weer zo gedaan. In de eerste week 

van oktober hebben we een bloembollenactie gehouden, dit heeft 544 euro 

opgebracht, het potje wordt zo goed gevuld, dus  ook deze actie wordt vervolgd. 

Op zondag 12 maart zijn we met leden en ouders naar een dames wedstrijd van 

ORION wezen kijken, dit was een succes, sommigen bleven ook nog naar een 

herenwedstrijd kijken. Millingentoernooi en Lobith on the beach wordt door 

anderen georganiseerd, waar mogelijk helpen wij wel een handje mee. 

Wij hebben dit jaar geen seizoenafsluiting, maar willen het seizoen 2017-2018 

openen , het idee is om bv in de Habeshal een overnachting te doen en daar dan 

toernooitjes te houden met allerlei andere spellen, dit moet nog verder uitgewerkt 

worden. Ook een idee voor het nieuwe seizoen is: alle scholen mee laten doen met 

een volleybaltoernooi, dus per school schrijft men zich in. School tegen school, zo 

wordt dit ook met een voetbaltoernooi gedaan. Deze commissie is al fanatiek 

bezig, maar ideeën vanuit ouders of leden zijn altijd welkom. 

Ine 
 
 

 

 

 

 



Bijlage 5 

 
Seizoenverslag wedstrijdzaken 2016-2017  

Versie: definitief 
 

Op het moment dat ik dit schrijf zit de competitie erop en zijn we al weer volop bezig met de 

voorbereidingen voor het seizoen 2017-2018. De teamopgave voor volgend jaar moet worden 

doorgegeven aan de Nevobo want zij willen ook aan de gang en alles op de rails hebben voor de 

vakantie-uittocht begint. Zoals het er nu uitziet gaan we met 1 damesteam, 1 herenteam, 1 

meisjes B, en 1 meisjes C in competitie. Werd er vorig jaar nog een nijpend tekort aan jongens 

gemeld nu zijn een aantal oude leden weer begonnen en gaan we dit jaar zelfs een herenteam 

inschrijven. In goed overleg met de zittende trainers en de nieuw geformeerde Technische 

Commissie zijn/worden de samenstellingen van de diverse teams voor het volgend seizoen in 

grote lijnen vastgesteld. Het invullen van trainers en coaches en trainingstijden etc. zal voor 

zover bekend door de TC uit de doeken worden gedaan.  

Zodra alles bekend EN definitief is zal dit in een bulletin bekend worden gemaakt. We hopen dit 

voor de zomervakantie af te ronden zodat er voor iedereen snel duidelijkheid is. Houd ook de 

site in de gaten. Hoe het afgelopen seizoen voor de diverse teams is verlopen hoort u dadelijk 

van de teams zelf. 

Dan nu even de beloofde kleine terugblik op het afgelopen seizoen. Zoals elk jaar heb ik de 

diverse teams verzocht zelf een klein stukje te schrijven over hun volleybal-belevenissen om 

deze vervolgens met de vergadering te delen. Op het moment dat ik dit stukje schrijf hebben 

nog niet alle teams hun kopij ingeleverd via het secretariaat. Zij die dit wel hebben gedaan zal ik 

de ruimte geven dit voor te dragen.   

 

Dames 1 

We beginnen zoals het hoort bij de dames. Ons eerste team heeft zich dit jaar onder nieuwe 

leiding van Eric en Johan vlot gehandhaafd in de 3e klasse. Er zit een duidelijke vooruitgang in. 

Hoe dit allemaal verlopen is en of ze een leuk seizoen hebben gehad hoor je nu van henzelf. Ik 

geef daarom het woord aan Anne. 

 

Dames 1, seizoen 2016-2017 

Het seizoen is alweer afgelopen, tijd om eens even terug te kijken. In de zomer van 2016 werd 
definitief duidelijk dat wij het seizoen zouden beginnen zonder trainer en coach. Voor ons best 
een teleurstelling want het vorige seizoen hebben wij een hoop geleerd van Paul en Marcel en 
wat hadden wij die ‘’vibe’’ graag vast willen houden.  
Wij zijn toen zelf actief opzoek gegaan naar een trainer. Via facebook hebben wij een berichtje 
geplaatst, er zijn verschillende namen gevallen en mensen benaderd maar helaas waren er 
voor veel mensen teveel mitsen en maren om ons te kunnen trainen. (wij zijn toch een heel 
leuk team????? Ik snap er niets van! ) 

De eerste trainingsavond vond er een gesprek met het bestuur plaats waarin ons verteld werd 
dat er voorlopig een ‘’noodoplossing’’ zou zijn. Sjaak en Dorrie namen de taak van training 
geven samen waar. Wel bleef er actief gezocht worden naar een andere trainer omdat dit 
tijdelijk zou zijn. Om het seizoen te beginnen heel erg fijn, maar jammer dat dit noodzakelijk 
was.  

Wij begonnen met trainen en onze 1e wedstrijd was 1 oktober. Deze hebben we verloren met  
1-3. Kort daarna kwam Famke met het heugelijke nieuws dat haar vader, Erik ons wilde gaan 
trainen. Wat was dat fijn! Ook Tara vertelde dat haar vader Johan bereid was om Erik te 
ondersteunen tijdens de trainingen.  Voor de ‘’noodoplossing’’ was nu een vaste oplossing en 
daar waren wij blij mee. De trainingen en wedstrijden volgde. De prestaties waren erg 
wisselend. Van goede overwinningen naar enorme nederlagen.  Voor Erik maar ook voor ons 
soms erg lastig. Waar lag dit aan? Zou het kunnen komen omdat wij een groot team hebben? 



Teveel wissels? Spelen we voor de winst? Gaan we sociaal wisselen? Dit hield ons erg bezig. Op 
15 april hebben wij een top wedstijd gespeeld tegen Sparta Zelhem. Zij moesten van ons 
winnen met 3-1 om kampioen te worden. Wat waren ze fanatiek en irritant zeg! Inmiddels 
kwam ook het andere team (BCV) kijken. Als wij genoeg punten zouden halen waren hun 
verzekerd van hun kampioenschap. De spanning was om te snijden en wat hebben wij goed 
gespeeld tegen de koploper. Uit eindelijk hebben wij verloren met 2-3! Wat waren wij trots, 
Zelhem kon ons wel schieten! Ondanks het ‘’rumoerige’’ jaar hebben wij het onderling heel fijn 
gehad. Wij hebben ontzettend veel gelachen samen en veel leuke dingen gedaan! Bedankt 
ladies! (daar gaat het uit eindelijk om) Op naar Lobith on the Beach! 
Nu rest ons de volgende vraag…. Hoe ziet het seizoen 2017-2018 eruit? Wie komt ons team 
versterken? Wie gaat ons verlaten? Sterre twijfelt nog en Veronie zal de eerste helft niet 
spelen omdat ze een toekomstig Rohda lid op de wereld mag zetten.  
Ohja nog een dingetje voor de afwisseling…. Wie gaat ons trainen en coachen? Haha. Erik 
heeft inmiddels aangegeven volgend jaar niet door te willen. Erik mist de handvaten om een 
goede training te geven op technisch gebied. Aldus Erik. Ook Johan was afgelopen seizoen erg 
druk waardoor hij niet veel aanwezig was om Erik hierin te kunnen ondersteunen. Voor nu 
bedanken wij Erik en Johan voor afgelopen seizoen! 
En ik bedankt mijn teamgenoten voor al het plezier wat wij hebben gehad afgelopen seizoen! 
Tot volgend seizoen! 
Groetjes Anne namens Dames 1 

Jongens B1 

Ook nu weer een goed seizoen gedraaid. Ditmaal zonder kampioenschappen maar dat moest er 

een keer van komen natuurlijk als je elk jaar een stapje hoger gaat spelen. De penningmeester 

vond het niet zo heel erg want al die kampioensfeestjes liepen toch wel aardig in de papieren. 

Ze zijn helaas geen kampioen geworden maar een mooie 2e plaats geeft ook recht op deelname 

aan de Championsleague.  

Volgend jaar gaat er wel het nodige veranderen omdat er voor het eerst sinds lange tijd er weer 

een Herenteam in competitie gaat met als basis de mannen van JB1 aangevuld met wat 

OUDgedienden van 18 tot 23 jaar. Toekomstmuziek dus. De meiden gaan met hun techniek de 

dames versterken. Onze jongens en meiden zijn dames en heren geworden en gaan het in hun 

toekomstige team zeker net zo goed doen als ze jaren in de B hebben gedaan. 

 

Meisjes C1 

 

Nadat we afscheid hadden genomen aan het einde van het vorig seizoen van Isa Massop 

zouden we het nieuwe seizoen beginnen met 8 meiden. Helaas melde zich net voor het begin 

van de competitie Marit zich af waardoor we nog maar met zeven meiden aan de competitie 

zouden beginnen in de tweede klasse. Eerste competitie wedstrijd was in Ruurlo waar Bonnie 

Willemsen bij ons mee gedaan heeft en gelijk en overwinning. In de week hierna kreeg 

ondergetekende bezoek van Gert Jan de vader van Isa. Isa kon in Nijmegen geen geschikte 

volleybalvereniging vinden of het was te ver weg of ze vond het nivo te laag. Gert Jan kwam 

dus met de vraag hoe ik het zou vinden als Isa terug zou komen. Donderdags zou ze gewoon 

kemen trainen en tijdens de wedstrijden zou ze aanwezig zijn. Iedereen was hier dol bij mee 

en zo was tijdens de eerste thuiswedstrijd Isa weer aanwezig. Na de eerste overwinning 

hadden de meiden de smaak te pakken en er werd niet meer verloren. Hoogtepunt was de 

thuiswedstrijd tegen TOHP als ze deze wedstrijd zouden winnen lag het kampieonschap binnen 

hand bereik.Na een enorm spannende wedstrijd wisten de meiden met 4-0 te winnen en 

hadden ze een voorsprong op TOHP genomen. Met nog drie wedstrijden te gaan kon het bijna 

niet meer verkeerd gaan. De een na laatste wedstrijd met een 3-2 overwinning  op Wivoc en 

een 3-1 nederlaag van TOHP waren de meiden kampioen. En zo konden de voorbereidingen 



beginnen voor een kampioensfeestje na de laatste wedstrijd. DE laatste wedstrijd was uit bij 

TOHP de meiden werden als verrassing vervoerd in een personeelsbusje van de brandweer. 

Met als enigste nederlaag (3-2) werd het eerste gedeelte van het seizoen afgesloten met een 

feestje bij Barten georganiseerd door onze sponsor Edwin van Dort. Nog een paar cijfers tien 

wedstrijden 43 sets 35 sets gewonnen en maar 7 sets verloren. Op naar de tweede helft van 

het seizoen maar nu uitkomend in de eerste klasse. 

De eerste wedstrijd in de eerste klasse was uit bij WSV in Warnsveld. Hier stonden de meiden 

en ik zelf even raar te kijken toen we door kregen dat het net op jongens hoogte was komen te 

hangen en we heel veld moesten volleyen. De eerste set werd nog dik verloren maar daarna 

herpakten de meiden zich en moest WSV nog flink aan de bak om de overwinning naarzich toe 

te halen. De meiden na deze wedstrijd nog maar eens op het hart gedrukt dat dit gedeelte van 

het seizoen een leer seizoen zou worden waar we wedstrijden verliezen net ver liezen maar 

waar we ook wedstrijden kunnen winnen. En dat is ook uitgekomen. Ze zijn dit gedeelte van 

het seizoen beter gaan volleyen met als hoogtepunten de thuiswedstrijden tegen Orion c2 en 

Halley c2 die beiden nipt met 2-3 werden verloren. Met als eindresultaat dat ze als zevende 

zijn geeindigd en zich hebben weten te handhaven in de eerste klasse. Echter dit was ook een 

seizoen waar we flink te kampen hebben gehad met blessures met name Maartje en Kim maar 

ook dat een invalster Aylin Jonker een enorme indruk heeft gemaakt. Al met al was het een 

leuk seizoen. 

Tot slot hebben we afscheid moeten nemen van Kim Amber en Nikky die om diverse redenen 

zijn gestopt of gaan stoppen. Ook ik ga afscheid nemen als coach maar zal de meiden wel 

blijven trainen en zal nog wel eens bij een wedstrijd aanwezig zijn. verder wil ik Olaf Cindy en 

Marijke bedanken voor hun hulp tijdens de trainingen en wedstrijden. Ook een bedankje aan 

de ouders voor het rijden en het supporteren en als laatste eenhele grote dankjewel aan de 

meiden voor hun inzet vechtlust en gedrevenheid tijdens de trainingen en wedstrijden 

Met vriendelijke groet 

Hans Degen trainer coach meisjes Rohda c1 

Meisjes C2 

Hier even een kort verslagje over het afgelopen jaar van de meisjes C2. 

Het team is begin dit seizoen voor het  eerst samen gaan spelen. 

Renske, Pingmei, Sacha, Aylin, Bonny, Jente, Nynke, Gaby en Ryanne waren de teamleden. 

Later hebben Dewi en Mayke  de gelederen versterkt. De meiden werden getraind en gecoached 

door Gerard, Huib en Joep en af en toe kwam Roel helpen. Verderop in het seizoen heeft Dorrie 

de trainingen overgenomen van Gerard. Wat af en toe verwarring opleverde bij de meiden 

omdat de trainer en coach over bepaalde dingen verschillende opvattingen hadden. 

 

Ook zijn de meiden verwend met hun nieuwe wedstrijdtenue door Intersport Luising en 

hebbennze van Van Welie metaal en Marwill borduurstudio mooie trainingspakken en tassen 

gesponsord gekregen, hiervoor alle 3 de sponsoren nogmaals ontzettend bedankt! 

Uiteindelijk zijn de meiden als  8e geeindigd in de eerste helft van het seizoen en als 7e in de 

tweede helft. Een prima prestatie gezien het een compleet nieuw team was  en de meiden elkaar 

allemaal nog moesten leren kennen. 

 

Groeten meisjes C2. 

 



 

 

 

Alle CMV teams 

 

Hiervoor is door Charlotte een prachtig seizoenverslag gemaakt. Zij zal dat zelf even 

voordragen.  

 

We hebben dit jaar met 2 teams in de CMV competitie gespeeld. 
 
We zijn met 8 kids (Koen, Luuk, Anouk, Veerle, Amber, Sanne, Melissan en Tessa) in 
september begonnen in niveau 5. We speelden goed samen en het was gezellig. De 
trainingen gingen goed. Ik heb vaak samen met Dorrie de trainingen gemaakt en dat 
was fijn. Hierdoor was er veel variatie en dynamiek en dat vinden de kids prettig. Het 
resultaat in december was heel goed. We zijn 2e geworden en het was een spannende 
competitie. In januari zijn we in niveau 6 gestart. We konden merken dat dit niveau wel 
moeilijker was. Helaas kon ik ook niet altijd mee. We zijn als 4e geëindigd. We hebben 
toch steeds enthousiast en sportief gespeeld en dat is eigenlijk het belangrijkst. 
 
Kiki en Juul hebben het andere team getraind. Ze zijn in september gestart in niveau 3 
en in januari overgegaan naar niveau 4. Ze hebben ontzettend veel geleerd. 
Complimenten aan Kiki en Juul, de kids hebben een hele mooie techniek aangeleerd. 
Helaas is Juul ziek geworden en heeft Kiki m.b.v. de moeder van Fabienne en Ivana en 
de moeder van Kevin de trainingen verzorgd. Lotte en Evy hebben vanaf januari op 
donderdag met niveau 6 meegetraind en dat ging prima. We gaan nog meedoen met 
het Millingen toernooi en natuurlijk ook Lobith on the Beach.Volgend seizoen zullen de 
teams anders ingedeeld worden, sommige gaan door naar Jeugd C en helaas hebben 
een paar kids aangegeven dat ze misschien willen stoppen. 
 

 

Oproep en slot 

Hier komt normaal gesproken de traditionele oproep voor scheidsrechters. Ik kan jullie melden 

dat halverwege het seizoen Bart en Kiki zijn geslaagd zijn en ook al menige wedstrijd hebben 

gefloten. De rest zal ongetwijfeld nog volgen en kan dan volgend jaar de allerkleinsten gaan 

fluiten. Natuurlijk worden ze daarbij door een ervaren iemand begeleid. Maar het blijft een 

gegeven: hoe groter het aantal scheidsrechters, hoe kleiner het aantal te fluiten wedstrijden in 

een seizoen. Opgeven dus !!!!! 

 

Tot slot dank ik iedereen voor zijn of haar medewerking om dit te maken tot een bijzonder 

seizoen met veel hoogtepunten en vooral ontspannen en sportief volleybal. Daarbij wil ik zeker 

de sponsoren niet vergeten die JB1 en MC1 prachtig in de kleren hebben gestoken.  

Mooi om te zien dat ook van buiten de vereniging er animo voor is om iets te betekenen voor de 

club. Daarvoor een bijzonder woord van dank naar de sponsoren Edwin en Patricia van Dort 

van de Privacy Store, Marwill  en Geert Booltink van GBO Timmerwerken. Ook wens ik 

eenieder nog veel plezier met de Lobietse Kermis met veel zonneschijn. Ik hoop dat iedereen 

deze altijd zware dagen goed zal doorstaan en dus fit aan het beachtoernooi  LobithOnTheBeach 

kan gaan beginnen. Daarna nog een lekkere vakantie en dan is het nieuwe seizoen er al weer. 

Het was een mooi seizoen. Zoals eigenlijk wel elk jaaar is. Tot slot wens ik jullie net als altijd 

het dubbele toe van wat jullie mij wensen. Was getekend. 

 

Sjaak Schopman 

 

 
 

 

 



Bijlage 6  

 

Balans en begroting zij in het secretariaat opgenomen maar worden niet op de site gepubliceerd. 

 

 

Bijlage 7 

Verslag kascommissie 

 

  Volleybalvereniging ROHDA 

VERKLARING KASCOMMISSIE ROHDA 

Veronie Wanders en  verklaren hierbij dat zij de kascontrole over het 
kalenderjaar 2016 hebben uitgevoerd. 

Tijdens deze controle zijn geen onjuistheden geconstateerd en zijn alle bescheiden in de juiste 
staat aangetroffen. 

Op- en/of aanmerkingen: 

Aldus naar waarheid, Tolkamer 

9 mei 2017 

Veronie Wanders  

 

 

 

 

 

 

 


