
 
 
Notulen Algemene Ledenvergadering 08 mei 2018 
 
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, Ine Geurts en 

Roy Gerritzen als vervanger van Gerie Brom. Verder zijn er nog 19 leden aanwezig. Er zijn door de 

secretaris geen afmeldingen ontvangen. De presentielijst wordt niet toegevoegd aan dit verslag maar wel 

in het secretariaat opgenomen als bijlage 1. 

 

2. Mededelingen. 

Door de voorzitter worden 2 mededelingen gedaan: 

1. De jaarlijkse BBQ voor onze vrijwilligers is op 19 augustus 2018 in de tuin van secretaris Sjaak 

Schopman. De genodigden zullen daar uiteraard tijdig bericht van ontvangen. 

2. De consumpties die tijdens het overleg door Godfried worden geserveerd komen voor rekening 

van de clubkas. 

 

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 23 mei 2017. 

De notulen die door de secretaris zijn opgemaakt worden niet door hem voorgelezen, omdat deze al 

geruime tijd geleden op de website zijn gepubliceerd. Er zijn door de aanwezigen geen op- en of 

aanmerkingen. 

 

4. Jaarverslag secretariaat. 

Het jaarverslag van het secretariaat wordt WEL door de secretaris voorgelezen. Hij begint het verslag met 

de vermelding dat dit niet zo lang zal zijn om te voorkomen dat het saai en langdradig wordt. Pas NA het 

voorlezen komt de vergadering erachter dat dit wel zeer ironisch was bedoeld. Daarover zijn wel wat 

opmerkingen maar inhoudelijk wordt het door de aanwezigen geaccepteerd. Het jaarverslag is als bijlage 

2 bij deze notulen gevoegd.  

 

5. Jaarverslag jeugdzaken. 

Het verslag jeugdzaken is meer een verslag van de Technische Commissie geworden waarin het hele 

afgelopen seizoen wordt doorgenomen. Dit verslag slaan we over, omdat dit ook nog wordt gedaan tijdens 

het verslag wedstrijdzaken. Wel een woord van hulde aan alle trainers die het ook dit jaar weer fantastisch 

hebben gedaan. Bedankt: Charlotte, Sabine, Hilde, Jurgen, Danielle, Marcel, Sjaak, Hans, Olaf, Cindy, 

Juul, Kiki, Joep, Huib, Maartje, Kira, Tessa, Aylin en Dorrie. Het verslag zal als bijlage 3 worden 

toegevoegd.  

 

6. Verslag van de evenementencommissie 

De EC bestond het afgelopen seizoen uit Ine, Tjitske, Carlijn, Dorrie, Simone en Paul. 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. Speciale aandacht voor een nieuwe actie 

voor dit seizoen: De Rabobank Clubkas Campagne. Er wordt al uitleg gegeven hoe dit in zijn werk gaat. 

Leden en hun familie die een rekening hebben bij de Rabobank kunnen gratis lid worden van de Rabobank 

EN krijgen daardoor stemrecht. De vereniging met de meeste stemmen krijgt het meeste uitgekeerd van 

de 150.000 euro die door de bank ter beschikking is gesteld. Dit verslag wordt toegevoegd als bijlage 4. 

 

7. Jaarverslag wedstrijdzaken. 

Sjaak leest het verslag voor en begint met op te merken dat er voor de prestaties van alle teams duidelijk 

een stijgende lijn valt te ontdekken. Verder kijkt hij vooruit en geeft aan dat we voornemens zijn met 2 

damesteams en 1 herenteam te starten. Aangevuld met een jongens B of jongens C. De inschrijvingen 

voor de CMV-jeugd staat nog in de steigers. Dit jaar zijn er door de veel teams leuke verslagen ingeleverd. 

Deze worden respectievelijk door Charlotte (CMV), Ryanne (meisjes C), Hans (meisjes A), Hilde (dames) 

en Sjaak (heren) voorgelezen. Voor de heren weer een gemiste kans om iets van zich te laten horen. 



Afsluitend met zijn traditionele oproep voor vrijwilligers in het algemeen en scheidsrechters in het bijzonder 

wordt dit verslag afgesloten. 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. Hij neemt de 

begroting en de balans met de vergadering door en geeft waar nodig wat toelichting. 

1.  In de baten en de kosten zit voor het inschrijfgeld van de Nevobo een behoorlijk verschil: dit wordt 

veroorzaakt doordat het persoonlijke inschrijfgeld van (12.50 euro) in de contributie is verwerkt.  

2. De trainerskosten worden 1000 euro hoger begroot omdat we van plan zijn iemand in te huren die 

onze trainers gaat begeleiden.  

3. De fluctuaties in de contributies (vooruitbetaald en nog te betalen) moeten de volgende keer door 

de invoering van de automatische incasso zijn verdwenen.  

4. Er wordt door Hilde nog gevraagd of zij de vergoeding voor het inschrijfgeld van het toernooi in 

Millingen wel hebben gehad. Nadat Roy heeft aangegeven dat zij dit zeker hebben gehad wordt 

dit inderdaad door de dames beaamd. 

 

De begroting en de balans worden niet toegevoegd maar wel opgenomen in het secretariaat als bijlage 6 

en 7. Dit omdat het bestuur van mening is dat onze cijfers niet op het internet thuishoren. 

 

9. Verslag kascommissie. 

Deze keer zijn de boeken gecontroleerd door Eline Geurts en Famke Janssen. Eline vertelt aan de 

vergadering dat alles goed en overzichtelijk is geboekt en zij alle bescheiden in een juiste staat aan hebben 

getroffen. Dit hebben zij verwoord in hun verklaring die als bijlage 8 is bijgevoegd. 

 

10. Benoeming nieuwe kascommissie. 
Famke Janssen (nu voor de 2e keer) en Tom Schopman (voor de 1e keer) zullen de nieuwe kascommissie 
vormen. Famke voor de 2e en laatste keer. Tom zal nog 2 jaar de boeken van ROHDA controleren. 

 

11. Bestuurssamenstelling. 
Aftredend volgens rooster zijn Dorrie en Sjaak. Sjaak is herkiesbaar en mag omdat er vreemd genoeg 
geen tegenkandidaten zijn weer 2 jaar blijven. Dorrie heeft aangegeven niet langer zitting te willen nemen 
in het bestuur. Van haar zal op gepaste wijze tijdens de BBQ nog afscheid worden genomen. Voorzitter 
Paul en penningmeester Roy geven ook aan dat zij voornemens zijn dit hun laatste seizoen te laten zijn. 
Sjaak geeft vervolgens duidelijk aan niet het karretje alleen te willen en te kunnen trekken. Er zal dus iets 
moeten gebeuren. De hele vergadering wordt dringend verzocht goed na te denken over de zich 
aandienende problematiek. Zonder bestuur hebben we een stuurloze vereniging.  
 

12. Training en competitie seizoen 2018-2019 

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

wel minder tijd beschikbaar om de trainers te begeleiden en daarom is men voornemens daar iemand van 

buiten de vereniging voor aan te trekken. Zijn er teams of leden die van de hal gebruik willen maken dan 

kan dat want de zaal is doorlopend geopend en kun je er toch niet in dan heeft onze voorzitter een sleutel. 

De kantine is dan wel gesloten. De trainingen zullen weer starten in de week van 19 augustus en de eerste 

competitieronde staat gepland in de week van 22 september. De thuisrondes zullen zodra zij bekend zijn 

op de website worden gepubliceerd. Hetzelfde geldt ook voor de trainingstijden van de diverse teams. De 

TC zal ervoor zorgen dat iedereen tijdig op de hoogte wordt gebracht. Dit via de website, facebook of het 

mail-verkeer. Geef wijzigingen van je gegevens dus tijdig door. 

 

12. Rondvraag 

Hilde Mulder: Wordt meisjes A dan ingeschreven als dames 2. 

Antwoord Paul: Dit is inderdaad zo maar het is ook goed mogelijk dat de teams gemengd gaan worden. 

Jurgen Korthout: Jurgen geeft aan de toegang tot de van volleybalxl.com te hebben gewonnen. Deze 

staat boordevol met oefenstof. Hij wilt dit delen met de vereniging. Voor verdere jaren zijn er wel kosten 

aan verbonden. 

Antwoord TC: Verzoekt hem dit uit te  zoeken en zijn bevindingen te delen met de Technische Commissie. 

Ryanne Keijzerwaard: Hoe zit het nu met de trainingstijden. Gaan we wel of niet later trainen 

Paul antwoord: We gaan hier nog goed naar kijken omdat het niet zo eenvoudig is als het aanvankelijk 

leek. We zijn er vanuit gegaan dat de CMV graag een half uur later wil maar dat blijkt anders te zijn. Er 

wordt dus nog aan gesleuteld. 

 

13. Sluiting 

Voorzitter Paul sluit de vergadering om 21.35 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 wordt niet gepubliceerd maar is wel opgenomen in het secretariaat 
 
 

Bijlage 2 
 

Jaarverslag secretariaat ROHDA seizoen 2017-2018 
 
Om dit zakelijke overzicht niet al te langdradig en oersaai te laten worden houden we dit jaar lekker kort. 
Ook is het voor de secretaris wat makkelijker om niet al te veel op papier te hoeven zetten. Daar gaan 
we. Dit jaar zijn we als bestuur wederom 7 keer bij elkaar geweest om de nodige zaken te bespreken. 
Een achtste en laatste keer zal zoals altijd NA de ALV gepland worden om de door de vergadering 
aangegeven actiepunten tijdig op te kunnen pakken. Ook moeten dan al de nodige zaken voor het 
komende seizoen worden geregeld. Omdat Dorrie heeft aangegeven niet langer beschikbaar te zijn voor 
een bestuursfunctie en we nog een aantal dubbelfuncties hebben zijn we nog op zoek naar nieuwe het 
liefst jonge goden en godinnen die Rohda naar nog grotere hoogten kunnen stuwen.  Gelukkig worden 
we al door een groot aantal vrijwilligers geholpen. Denk daarbij aan de trainers, coaches, 
scheidsrechters en commissieleden. Zonder hen zouden wij het echt niet kunnen en daarom wordt ook 
dit jaar weer een lekkere BBQ geregeld. Waar en wanneer zal tijdig aan iedereen bekend worden 
gemaakt. 
  
Dit jaar zijn er slechts 10 brieven binnengekomen in het secretariaat omdat de rekeningen van de 
Nevobo voortaan rechtstreeks naar de penningmeester gaan. Wel hebben we wat info van de Nevobo 
gehad met betrekking tot het seizoen 2017-2018. Verder hebben we de nodig correspondentie gehad 
met de KvK om alle gegevens weer met de realiteit in overeenstemming te brengen.  Ook nog van de 
gemeente informatie ontvangen over de invoering van de Gelrepas voor de minder draagkrachtigen.  
Dit seizoen zijn we ook begonnen met de invoering van de automatische incasso. Iedere eerste maand 
van een kwartaal zal de contributie voor 3 maanden worden afgeschreven. Dit is voor onze 
penningmeester maar ook voor al onze leden veel overzichtelijker. En eerlijk is eerlijk: de 
handgeschreven briefjes waren ook niet echt meer van deze tijd. 
 
In het kader van de Europese Wetgeving is per 25 mei 2018 de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming van toepassing. Hiervoor moeten nog een behoorlijk aantal zaken worden 
geregeld. Dorrie heeft hier al een behoorlijk begin aan gemaakt maar zal er zal ook een beroep worden 
gedaan op leden voor het verlenen van een volmacht ivm publicatie van foto´s en filmbeelden. Wij 
houden u op de hoogte. 
Als (neven)activiteiten zijn ook dit jaar weer het Oliebollentoernooi en de seizoen afsluiting door de EC 
georganiseerd. Wat er nog aankomt zijn het buitentoernooi in Millingen en natuurlijk Lobith On The 
Beach met als grote animator Gerard van Hall.   
 
Tot slot nog de bestuurssamenstelling van het afgelopen seizoen± 
 
Voorzitter-en technische zaken Paul ten Berge 
Secretaris                Sjaak Schopman 
Penningmeester   Roy Gerritzen/Gerie Brom 
Jeugdzaken    Paul ten Berge  
Wedstrijdzaken    Sjaak Schopman 
Scheidsrechterszaken   Sjaak Schopman 
Technische Zaken   Dorrie Timmermans 
Evenementen commissie  Ine Geurts 
 
Niet te vergeten dat inmiddels Veronie Wanders bereidt is gevonden te fungeren als vertrouwenspersoon 
binnen onze vereniging. Zij heeft zich al voorgesteld op onze website. 
 
 
Sjaak Schopman 
Secretaris  

 

 

 

 

 

 



 

Bijlage 3 
 

Jaarverslag jeugdzaken (Dorrie Timmermans) 
 

Verslag Technische Commissie seizoen 2017 -2018 
 
Voor de TC was dit een moeilijk seizoen. Belangrijkste oorzaak het gemis van Corrie, die door ernstige 
gezondheidsproblemen moest afhaken. Zijn volleybalkennis en ervaring hebben we node gemist, maar 
zeker ook zijn humor en andere sociale vaardigheden. 
We hopen dat hij goed leert omgaan met de beperkingen door zijn gezondheid. Corrie bedankt voor de 
jaren dat je meegeholpen hebt de TC vorm te geven. 
 
ROHDA kan trots zijn op haar vrijwillige trainerskader. Mooi, dat ze zich 2 x per week vrijwillig en 
enthousiast inzetten om alle leden zo goed mogelijk te leren volleyballen. Bedankt, Charlotte, Sabine, 
Hilde, Jurjen, Danielle, Marcel, Sjaak,  Hans, Olaf, Cindy Juul, Kiki, Joep, Huib, Maartje, Kira,, Tessa, 
Aylin en Dorrie. Hoop dat ik niemand! vergeet 
Helaas, was er dit seizoen te weinig tijd en ruimte om de trainers op te leiden of te begeleiden. Daarom 
is het des te knapper dat in de competitie goede resultaten zijn  behaald. Hulde aan alle trainers. 
 
Onder de bezielende leiding van Jurjen heeft het damesteam een fantastisch seizoen gedraaid. Mooi dat  
spelvreugde positief doorwerkt op het resultaat, De 4e plaats was erg verdiend. 
Voor het eerst sinds jaren heeft ROHDA weer een herenteam. De overgang naar de herencompetitie 
was niet makkelijk, maar de laatste competitiewedstrijden lieten zien dat er met dit team veel mogelijk is. 
Er werd steeds vaker gewonnen. Jammer dat de competitie niet langer duurde anders had er veel meer 
ingezeten dan een 7e plaats. Marcel en Sjaak de heren hebben veel plezier van jullie volleybalervaring. 
Voor meisjes A was het een leerzaam seizoen. De overgang van C-jeugd naar A-jeugd is best groot. 
Maar de 4e plaats laat zien dat de meiden het niveau goed aankonden. Hans en consorten goed 
gedaan. 
Voor meisjes C werd het onverwacht een moeizaam seizoen. Bij de start waren er 11 speelsters. Maar 
in januari waren er om allerlei redenen nog maar 6 speelsters over. Gelukkig kwam Lotte het team 
versterken. Goed om  te zien  dat ze het niveau aan kan, maar ook dat het goed is voor de persoonlijke 
ontwikkeling. De 7e plaats doet geen recht aan het vertoonde spel. Technisch en tactisch zijn alle 
speelsters goed voor uitgegaan. Maar belangrijkste was het plezier met elkaar. Aylin was een 
inspirerende coach. 
 
Dit jaar speelden er 2 CMV-teams op niveau 5. In de 2e helft was er een jongens en een meisjes team. 
Dat pakte voor alle spelers goed uit, vooral volleybal-technisch. Zou mooi zijn als meer jongens zouden 
gaan volleyballeen. 
Voor het spelen van competitie is het lastig dat het verloop groot is. De concurrentie van andere sporten 
is groot. Voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen is het natuurlijk goed dat ze allerlei sporten 
uitproberen, 
 
In grote lijnen is de planning voor het nieuwe seizoen rond. Er komen 2 damesteams en 1 herenteam. 
Waarschijnlijk komen we een paar spelers te kort voor een 2e herenteam. Een 2e herenteam zou 
natuurlijk wel mooi zijn. 
Meisjes A wordt het 2e damesteam.  
Het is nog niet helemaal duidelijk wat er met de jeugdteams gaat gebeuren. Meisjes C wordt in ieder 
geval B-jeugd. Waarschijnlijk wordt het een B-jongensteam, omdat Luuk en Koen niet meer bij de CMV 
mogen spelen. Er wordt nog onderzocht of er een andere optie is. 
 
Wat betreft de TC zelf.  
We zijn op zoek naar versterking. Het takenpakket is te veel voor 2 mensen. Het zou goed zijn als er 
zeker 2 nieuwe mensen bijkomen. Het liefst spelers die zelf actief zijn, maar ook ouders van 
jeugdspelers worden van harte uitgenodigd om zich aan te melden. De beloning is het goede gevoel dat 
alle vrijwilligers ten deel val  

Dorrie 7 mei 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Bijlage 4 
 

Verslag evenementencommissie 
 

De evenementen commissie ( EC) bestaat uit Dorrie, Paul, Tjitske, Simone, Carlijn en Ine. 
 
Als je naar de notulen van vorig jaar kijk, zie je dat sommige activiteiten jaarlijks terugkomen voor ons 
zoals: Lobith on the Beach en het oliebollentoernooi. Maar er was ook een nieuwe activiteit 
te weten de seizoen opening. 

 

Vanaf mei 2017 tot nu mei 2018 hebben we weer een leuk seizoen gehad.  Het begon met volley 

in Millingen met kort daarna Lobith on the Beach. Met het laatste konden we onze handen uit 

de mouwen steken en met het mooie weer erbij, was dit een geslaagde dag. Altijd leuk om de 

medailles uit te reiken aan de kleinsten.  

De e.c. is vaak bij elkaar geweest om een seizoen opening te organiseren. Dit is goed gelukt. De 

zaal werd verdeeld en er kon lasergamen, zitvolley en blindvolley gedaan worden. Daarna een 

heerlijke BBQ en een drankje na afloop. Erg gezellig, met een groep van ongeveer 40 personen. 

Voor herhaling vatbaar deze opening van het seizoen. 

Oktober stond in het teken van de bloembollenactie, hier was weinig animo voor, dus we 

hebben besloten om dit niet meer te doen. Misschien een andere actie. 

Begin december kwamen er weer twee pieten (Stan en Gijs) bij de kleinsten op les. Weinig 

kinderen, sommige ouders zeiden dat de kleintjes sint-moe waren. Er was genoeg snoep over en 

voor diegenen die er wel waren, was het erg leuk. Dit keer zijn de foto’s wel op de site gezet. 

Nog even over nadenken hoe we dit feest in een andere vorm kunnen gieten. 

Oliebollentoernooi: door Tjitske en Simone zijn er 200 oliebollen gebakken. S ”Avonds heel 

vaak mee rond gegaan, ze waren erg lekker. Het volleyballen werd drukbezocht en het was leuk 

dat er ook voetballers aan meededen, mede dankzij Albert Kemperman die nu die voetballers 

traint. 
Vanaf april zijn wij weer in vergadering over de seizoen opening, wordt vast weer een succes. 
Vorig jaar hadden we het idee om een volleybaltoernooi voor de scholen te organiseren, bij dit idee zijn 
we gebleven, dus verder nog niets mee gedaan. Zijn er mensen die willen aansluiten bij ons, of een idee 
hebben voor een activiteit, dan horen wij dit graag. 
 

Ine 
 

Bijlage 5 
 

Verslag wedstrijdzaken 
 

Seizoenverslag wedstrijdzaken 2017-2018  
 

Ook nu kunnen we terugkijken op een mooi seizoen waarin alle teams van ROHDA 
een aantal stappen vooruit hebben gezet. Daardoor gingen ze steeds betere resultaten 
behalen zoals blijkt uit de diverse teamverslagen. Toch moeten we ook nu weer al een 
blik in de toekomst werpen omdat zoals elk jaar de teamopgaven voor het volgend 
seizoen alweer gedaan moeten worden. Een kleine blik in de kristallen bol geeft aan 
dat we voornemens zijn volgend jaar de competitie in te gaan met een Dames 1 EN 
een Dames 2. Ook Heren 1 is weer van de partij en in de ABC-jeugd schrijven we een 
jongensteam in voor de klasse B of C. 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. Zoals beloofd nu een kleine terugblik hoe het seizoen 
voor de diverse teams is verlopen. We beginnen met de aller-aller-allerjongsten van 
het CMV 



 

Verslagje CMV seizoen 2017-2018 

 

Seizoen 2017-2018 zijn we gestart met 2 teams. 1 team in Niveau 4 en 1 in Niveau 5. De 

resultaten waren best goed. Het team in Niveau 5 is 1e geworden van hun poule en gingen 

met een medaille naar huis. Helaas vonden de meisjes van Niveau 5 de training samen met 

de jongens niet zo leuk. Gelukkig is er, voor de 2e helft van het seizoen, een goede oplossing 

gevonden. De meisjes werden 1 team, ze werden getraind dor Juul, Kiki en Sabine. De 

jongens werden ook samen 1 team. Gelukkig kregen Luuk en Koen nog dispensatie, ze 

werden getraind door Charlotte. Lotte heeft ook al meegespeeld en getraind met Jeugd C. 

Beide teams hebben in de 2e helft goed en gezellig gespeeld. Het 3 keer overspelen lukte al 

heel goed. Ik vond het een fijn volleybal jaar. Na ong. 10 jaar trainen geef ik het stokje door 

aan Sabine, Hilde en Juul. Ik hoop dat zij het met even veel plezier gaan doen als ik. 

Allemaal heel erg bedankt voor de fijne volleybal tijd. Heel veel plezier en succes volgend 

jaar.  

 

Charlotte Bouwman 

 

(Meisjes C): Charlotte bedankt en dan nu door de allerjongste dames van de meisjes 
C. Zij hebben dit seizoen in de middenmoot meegedraaid maar wel met een stijgende 
lijn richting van het einde van het seizoen. De trainingen beginnen dus hun vruchten af 
te werpen. Zij hebben als eerste een mooi teamverslag ingeleverd en ik wil een van 
hen graag de gelegenheid geven dit voor te lezen. 

 

ROHDA Seizoen 2017/2018 

Het afgelopen seizoen was een leerzame periode, waarin iedereen heel erg is gegroeid, niet 

alleen individueel, maar ook als een team. Dorrie heeft ons super goed getraind afgelopen 

seizoen, ook al kon zij helaas niet bij alle wedstrijden zijn. Ook Huib en Joep hebben erg 

goed geassisteerd dit seizoen. Later is ook Kiki erbij gekomen als enthousiaste trainster, wie 

volgend jaar ook onze hoofdtrainster zal worden. De wedstrijden afgelopen seizoen waren 

enorm educatief, en we hebben veel lol gehad met zijn allen. We hebben hele mooie 

momenten gehad met onze wedstrijden, zo hebben we een keer met zijn 5en moeten spelen 

wegens een blessure, en we hebben het alsnog bijna gewonnen. Niet te vergeten, de keer dat 

Tessa - die toentertijd nog maar 2 trainingen had gehad - in nood met ons mee heeft gespeeld 

en een paar prachtige opslagen heeft gemaakt. Helaas zijn er ook enkele blessures geweest. 

Ryanne, Renske, Sanne, Gaby en Mayke hebben allemaal enkele of meerdere blessures 

gehad, maar hier hebben we elkaar toch bij gesteund. Kortom: Het was een geweldig seizoen 

waarin het team een erg goede band met elkaar heeft opgebouwd, en we erg vooruit zijn 

gegaan. Hier willen we onze trainers heel erg voor bedanken, en uiteraard het team zelf ook. 

Enorm bedankt! 

 

Mayke, Ryanne, Gaby en Sanne 

 

(Meisjes A): Meiden bedankt en de de wat oudere dames. Ook voor deze meiden een 
mooi seizoen waar zij eindigden in de subtop met aan het einde een prachtige 4e 
plaats. Ook zij hebben dit jaar een seizoenverslag aangeleverd en daarvoor geef ik het 
woord graag even aan Hans. 

 

Verslag over het afgelopen seizoen door ROHDA MA1 

Het afgelopen seizoen was voor ons uitdagend en heel leuk om te spelen. Bijna alle teams 

waar we tegen gespeeld hebben waren erg sportief en een zeer leuke tegenstander. De 

scheidsrechters lette goed op en wisten wat ze deden. De afstanden van de uit-wedstijden 

waren verschillend. De ene keer moesten we 1 uur rijden en de andere keer maar een half 



uurtje, het rijden was dus geen probleem. Er waren goede wisselingen met uit-wedstrijden 

spelen en thuis- wedstrijden spelen. De uitslag werd gelijk na de wedstrijd op de Nevobo 

app gezet wat wij erg fijn vonden. Alles werd goed geregeld qua punten bijhouden en we 

vonden het ook goed dat er gewerkt werd met devices. Er waren wel een paar dingen die 

niet zo goed gingen bijvoorbeeld dat het soms heel lang duurde voordat onze rugnummers 

opgeschreven waren tijdens een wedstrijd. Ook zijn er een paar problemen bij de sporthal 

van SV Loil MA1 uit Didam. Het dak is namelijk zeer laag en daar hebben niet alleen wij 

maar ook andere teams die wij gesproken hebben last van. De zaal is erg klein waardoor 

het er snel benauwd wordt en omdat er geen deur open kan. Verder dan dat vonden wij dit 

een heel erg leuk seizoen waarin we veel geleerd hebben en leuke reisjes hebben gemaakt.  

Groetjes van Tessa! 

 

(Dames 1): Ook jullie bedankt voor dit mooie verslag. Dan nu onze oudste meisjes die 
eveneens een zeer geslaagd seizoen hebben gedraaid. Mede door de nieuwe 
trainingsaanpak van trainer Jurgen gingen de prestaties sterk vooruit. Mentaal en 
fysiek werden zij sterker dan ooit en op de eindstand werd dan ook een prachtige 4e 
plek behaald net 1 punt achter de nummer 3. Voor hun teamverslag geef ik nu even 
het woord aan Tara. 

 

Dames 1 Seizoen 2017-2018 

We begonnen met een nieuwe trainer, dit was spannend voor ons allemaal. Het team is 

gestart met 11 dames. Veronie kreeg een dochter en Emma een zoontje waardoor we 2 

ervaren spelers misten tijdens een deel van het seizoen. Als team raakten we steeds beter op 

elkaar ingespeeld en hebben we ook veel lol gehad. Eline Mulder was onze aanvoerster, zij 

heeft het aanvoerderschap overgedragen aan Eline Geurts. Iedere donderdagavond hadden 

we training, de opkomst was wisselend maar als we trainden waren we fanatiek. Dit zag je 

meestal terug in de wedstrijden. De 3e set was voor ons vaak de moeilijkste set die we het 

vaakst verloren. We hebben van de 20 wedstrijden 63 punten behaald. Regelmatig hebben 

we een 5e set gespeeld. De laatste 3 wedstrijden hebben we gewonnen waarbij we het af en 

toe erg spannend wisten te maken (bijvoorbeeld 32-30). We hebben een goed seizoen 

gedraaid en als een team gestreden wat resulteerde in een 4e plaats. Wij danken het publiek 

voor hun aanmoediging. 

 

Rohda dames 1 

 

(Heren 1): Zoals het hoort aan het eind onze heren die dit jaar voor het eerst samen 
een team hebben geformeerd. In het begin van het seizoen was dat te merken omdat 
velen nog niet wisten hoe er moest worden opgesteld. Dat ging aan het einde een stuk 
beter en dat gaf rust waardoor het spel steeds beter werd. Een toch prachtige 7e plaats 
met zicht op meer was het resultaat. Voor hun teamverslag geef ik het woord aan 
mezelf.  

 

Teamverslag ROHDA Heren 1 
Ja jullie horen het inderdaad goed: een teamverslag van HEREN 1. Het is wel even 
geleden dat een speler van Heren 1 op de ALV van ROHDA het een en ander gaat 
vertellen over wat ze dit seizoen allemaal hebben meegemaakt. Zoals jullie zien 
gebeurt dat ook dit jaar niet want de heren hebben jammer genoeg geen sjoege 
gegeven aan de gedane oproep van de wedstrijdleider vens hun trainer en hun 
coach. Na een oproep in de whatsapp kon er zelfs geen duimpje naar beneden af. 
Iedereen hield wijselijk zijn duim stil terwijl normaal als iemand meldt lekker te 
hebben gegeten of gescheten de hele whatsapp overstroomt van meldingen, 
filmpjes of mooie plaatjes. Het wordt dus geen verslag van Heren 1 maar over 
Heren 1. Maar nu dan het verslag van dit eerste jaar van dit jonge team. Van 
tevoren was duidelijk dat dit gezien zou moeten worden als een leerjaar waarin 



dus iedereen zoveel mogelijk speelt. Tot onze verbazing pakten ze in de 2e 
wedstrijd in Pannerden al een punt en had er gezien de krappe setstanden zeker 
meer ingezeten. Al met al pakten ze in de eerste helft van het seizoen 7 punten en 
dat viel voor een team dat voor het eerst samen in competitie gaat erg mee. In de 
2e helft van het seizoen werden er 22 punten binnengesleept omdat ze beter op 
elkaar waren ingespeeld en ze ook het spelsysteem beter beheersten. Dat gaat dus 
de goeie kant op met de heren. Aan het eind restte hen een mooie 7e plaats. Niet 
gek zou je zeggen dat je als beginnend team direct een plek in de middenmoot 
pakt maar helaas de poule bestond slechts uit 8 teams. Ondanks dat hebben ze 
naar mijn idee een leuk seizoen gedraaid met zeker in de 2e helft heel leuk 
volleybal. Zoals ook alle vroegere herenteams van ROHDA hebben ook zij ontdekt 
dat de 6e set zeker zo belangrijk is als de 1e. Om die 6e set en hun weekenden te 
financieren moet er worden gewerkt. Want zonder doekoe gaat het niet natuurlijk. 
Daardoor wordt weleens een training gemist. Als de heren volgend jaar hun 
uiterste best gaan doen om iets vaker op de training te verschijnen dan zal het 
niveau omhoogschieten en kunnen we nog jarenlang veel plezier aan dit nieuwe 
clubje beleven. Met een woord van dank aan de trainers Marcel en Sjaak voor hun 
goede zorgen sluit ik hiermee dit prachtige verslag.  
 
Coach Sjaak Schopman 
 

Oproep en slot 
We zijn alweer bij het einde van dit jaaroverzicht. Hier komt zoals gebruikelijk de 
traditionele oproep voor scheidsrechters. Die oproep blijft vervelend maar zonder 
scheidsrechter geen wedstrijd. Helaas gaat scheidsrechter Bart ons wegens zijn studie 
weer verlaten. Ik zal daarom begin volgend seizoen alle (jong) volwassenen actief gaan 
benaderen om de fluit op te pakken. Denk er vast over na!! Zoals altijd dank ik ook nu 
iedereen voor zijn of haar medewerking om dit te maken tot een bijzonder seizoen met 
veel hoogtepunten en vooral ontspannen en sportief volleybal. Natuurlijk heeft iedereen 
weer zin in de Lobietse Kermis en sportief gezien staan nog op de rol het toernooi in 
Millingen en natuurlijk niet te vergeten ons eigen Lobith On The Beach. Voor dit alles 
wens ik jullie veel plezier. En weer net als vorig jaar besluit ik met de leus: alles wat jullie 
mij toewensen dat wens ik jullie dubbel toe. Was getekend. 
 
Sjaak Schopman 
 

 

Bijlage 6 en 7 
 

Balans en begroting  
 

Balans en begroting zij in het secretariaat opgenomen maar worden niet op de site 
gepubliceerd. Deze cijfers zijn voor ons en onze leden maar niet voor het gehele internet. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Bijlage 8 
 

Verslag kascommissie 
 

 
 

 

 

 


