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Inleveren van kopij voor de Opslag van mei 2011 kan tot en met
donderdag 19 mei.
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van de voorzitter

DE OPSLAG

Voorjaar 2011. Lente, nieuw leven, nieuwe
ideeën en nieuwe activiteiten.
De deadline voor de Opslag-kopij staat op 10
maart. Het is nu zaterdag 5 maart en ik heb
plaats genomen achter mijn computer. Buiten
hoor ik de muziek en drukte van de carnaval en
zie ik een carnavalswagen voorbij komen op weg
naar de opstelling voor de optocht.
Voor mij geen carnaval maar een weekje naar
het buitenland. Ik weet dat veel Phoenix-leden
carnaval vieren. Maak veel plezier, geniet er van en zorg dat je donderdag na
carnaval weer paraat en vol energie in de sporthal bent.
Ik heb vandaag niet de spirit om uitgebreid te gaan schrijven. Ik wil naar de ALV
toe. Want hoe het met de teams gaat en hoe ieder team er voor staat in de
competitie is allemaal te lezen op de website. Veel informatie staat op onze
website en veel informatie krijgt iedereen via de mail.
Toch wil ik, voor ik naar de ALV ga, twee zaken noemen. Allereerst dat Meisjes
B kampioen zijn geworden en daar uiteraard voor gehuldigd zijn. Ineens zijn ze
Meisjes A en gaat het goed in de competitie. Blijf trainen en wedstrijdervaring
opdoen en blijf er voor gaan. Ik zie in jullie het toekomstig dames 1. Uiteraard
dank aan Desirée die jullie iedere week weer weet te motiveren. In overleg met
Desirée zijn wij als bestuur op zoek naar een externe trainer die jullie naar een
hoger niveau kan brengen.
En dan wil ik toch ook even van mijn kant de collectanten bedanken die mee
hebben gedaan aan de collecte van Jantje Beton. Als je ziet hoeveel geld er op
gehaald is, is dat een geweldig resultaat. Het fanatieke en competitieve element
kwam ook naar boven bij de collecte. Pas een week na de collecte hadden we tijd
om te tellen en in deze week kwamen de vragen van: hoeveel heb ik opgehaald,
hebben jullie nog niet geteld, heb ik het meeste opgehaald, wat is de opbrengst?
Noem maar op. Collectanten BEDANKT! Er zal verder in de Opslag aandacht
besteed worden aan deze collecte en ik hoop dat er volgend jaar weer meer collectanten bijkomen.
Dan de A.L.V. op donderdag 17 maart om 19.45 uur in de kantine. Ik wil het even
hebben over rust en onrust.
Wat betreft rust doel ik op het bestuur. Niet dat er niets te doen is, dat zeker niet.
Er wordt volop en serieus vergaderd en beleid uitgezet. Maar rust in die zin dat er
geen bestuurswisselingen plaats gaan vinden op de komende leden-
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vergadering. Zowel in het bestuur als in de commissies gaan geen mensen weg.
Een rustig idee voor de rest van het seizoen.
Wat betreft onrust wil ik het hebben over de groei van de vereniging en de
ruimte in de zaal. Geweldig dat het ledenaantal toeneemt en dat er veel jeugd is.
Ook geweldig dat we voor alle teams een trainer hebben. Maar we hebben niet
genoeg ruimte. Het wordt lastig om ieder team de ruimte en de tijd te geven op
de donderdagavond. Hoe deden we dat “vroeger” toen we 7 herenteams en 8
damesteams hadden. Donderdag is toch onze verenigingsavond. Iedereen wil er
dan toch zijn. Korter trainen of eerder beginnen, een andere avond trainen of in
een andere zaal. We komen er als bestuur en commissie moeilijk uit. Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur om beleid te maken en beslissingen te nemen.
Daar zijn we ons van bewust.
MAAR……… WE WILLEN DIT DOEN IN OVERLEG MET JULLIE OP DE A.L.V.
Kom met ideeën en denk mee. Denk er over na of je met je team op een andere
avond wilt trainen of in een andere zaal. We hopen tot een oplossing te komen
vanuit een volleybalhart. Bij deze wil ik iedereen van harte en dringend
uitnodigen om te komen.
Leden, laat het werk niet over aan een klein aantal leden. Als er gestemd of
benoemd moet worden, zorg dan dat je er bent. Je hebt dan invloed op de
beslissingen.
Tot ziens op de algemene ledenvergadering op 17 maart 2011 om 19.45 uur in de
kantine van de sporthal.

ooi
K
r
e
d
Jan van
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van de cmv-trainster

DE OPSLAG

Oproep: cmv-leden gezocht
Donderdag 17 maart start een nieuwe groep cmv-volleyballers met spelen, in de
leeftijd van 6 en 7 jaar oud. Deze groep traint op donderdag van 17.15 tot 18.15
uur. De groep bestaat op dit moment uit 3 kinderen, dus nieuwe leden zijn erg
welkom!
Heb jij zin om volleybal te leren spelen of ken je iemand die het wil leren? Kom
dan eens kijken bij het trainen op de donderdag. Je zult kennismaken met
verschillende balspelletjes als gooien en vangen. Als er genoeg leden zijn, is er
ook de mogelijkheid om aan wedstrijden mee te doen.
Lijkt het je wat? Kom eens kijken, kijk op www.vvphoenix.org of neem contact
met mij op. Hopelijk tot ziens!
Groet,
Petra Vonk
Trainster CMV 2 en 3
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column

DE OPSLAG

Waar staan we?
Iedereen die competitie speelt, wil kampioen worden. Punt uit. Wie het met deze
opvatting niet eens is, houdt zich voor de gek of dekt zich in voor slechte
prestaties. Het gaat tijdens een wedstrijddag daarom, naast het spelen van de
eigen wedstrijd, maar om twee dingen. Wat hebben de andere teams gedaan en
wat zijn de gevolgen voor de stand? Om op de eerste vraag een antwoord te
krijgen, is geen hogere wiskunde nodig. Zondagmorgen om een uur of tien staan
alle uitslagen op de site van de NeVoBo. Ook de standen van alle poules lijken,
met de nadruk op lijken, rond die tijd netjes bijgewerkt. Het is alleen ongekend
triest en van een bijzonder amateuristisch niveau dat die ranglijsten nietszeggend
zijn als je evenveel punten hebt als een ander team. Dames 2 is al het hele
seizoen met Haaften Kwiek in fel duel verwikkeld om het kampioenschap. Op het
moment van schrijven gaat Haaften helaas aan kop. Phoenix heeft echter net
zoveel punten, een even hoog setgemiddelde en zelfs het onderlinge resultaat
is gelijk (tweemaal 2-2). Toch staan die plattelandsbewoners van ‘de overkant’
boven ons. Waarom?
Ik ging ervan uit dat dit te maken had met het aantal punten voor en tegen, zeg
maar het doelsaldo dat we kennen uit de voetballerij en dat bij volleybal quotiënt
heet. In ieder geval een narekenbaar verschil. Een goede bond zorgt er in mijn
ogen namelijk voor dat op dit gebied geen misverstanden ontstaan. Ik had door
eerdere ervaringen beter kunnen, wat zeg ik, beter moeten weten. Dit ‘puntgemiddelde’ wordt namelijk gedurende het seizoen niet bijgehouden! De reden
dat Haaften bovenaan staat, komt doordat ze een lager indelingsnummer hebben als Phoenix. Voor de goede orde, ik verzin dit niet. Toch kan ik mij vanwege
administratieve rompslomp nog indenken dat de bond besloten heeft dit niet bij
te houden. Alleen in uitzonderlijke gevallen, zoals die van Dames 2, speelt dit een
belangrijke rol. Het zou de bond dan ook sieren om bij ‘onze’ poule deze cijfers
wel te publiceren. Maar pas als het nodig is, komen de rekenmachines uit de
bureaula zodat de kampioen pas bekend is als alle slotfeesten al lang afgelopen
zijn. Leuk, hartstikke leuk…
Ronduit stuitend vind ik de verklaring waarom er geen puntgemiddelde
bijgehouden wordt. Dit is op vraag van de verenigingen, melden de volleybobo’s.
Wat krijgen we nu!? Sinds wanneer luistert de bond naar anderen? Hebben ze dat
ook gedaan bij de aanpassingen van de netregels? Dacht het niet… Hebben ze
dat ook gedaan toen ze besloten dat voetballen prima thuishoort op een
volleybalveld? Eh… Niet dus. Hebben ze dat gedaan toen al die andere bizarre
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reglementswijzigingen plaatsvonden? Mooi niet… Natuurlijk, een bond moet
keuzes maken en kan daar niet ieders mening bij vragen. Maar ga je bij lastige
kwesties niet verschuilen achter de vrijwilligers van een vereniging. Doe je dat
wel, luister dan ook naar andere kritiekpunten. Waarom mag Haaften nog steeds
in een maar iets te groot uitgevallen wijnkelder volleyballen? En waarom wordt
er niets gedaan tegen teams die keer op keer wedstrijden willen verzetten omdat
het zaterdags zo gezellig is op de weekmarkt? NeVoBo, wees een vent en luister
niet alleen naar dingen die in het ideale plaatje passen. Bah!
Gegroet,
Marien

enquête subsidie

DE OPSLAG
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van de secretaris

DE OPSLAG

Collecte Jantje Beton succesvol verlopen
In de week van 14 – 19 februari heeft de collecte van Jantje Beton in Zaltbommel
en omstreken plaatsgevonden. We hebben 23 volleyballende collectanten bereid
gevonden die met veel plezier met een bus langs de deuren van Zaltbommel en
Gameren gingen. In totaal hebben ze een bedrag van € 1.337,16 bij elkaar verzameld, waarvan de helft - € 668,58 - voor onze club bestemd is. Een prachtig
resultaat! Collectanten, allemaal enorm bedankt voor jullie inzet!!
Onderstaand hebben we de top 10 van 2011 samengesteld van wie er het meeste
geld opgehaald heeft:
Naam

Opgehaald

1

Jan van der Kooi

140,26

2

Leendert Haijemaije

130,58

3

Bart en Jeroen Schut

99,68

4

Frank Scheurwater

89,78

5

Femke Vermeulen

87,59

6

Stan Vielvoije

77,64

7

Karin Klunder

77,28

8

Willemien Pruijsen

75,28

9

Widjai Moti

73,97

10

Toine Velthuisen

73,61

Wie gaat Jan volgend jaar verslaan?
Hartelijke groeten,
Jan van der Kooi en Willemien Pruijsen
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van de evenementen commissie

DE OPSLAG

Slotfeest: Oh Oh Ringo
Na het feesten in Mispelgat pakken we gelijk maar even door. De competitie
nadert het einde, op 16 april zijn de laatste wedstrijden. Aan die laatste
competitieronde koppelen we net als vorig jaar weer ons onvolprezen
Slotfeest in De Ring.
Wat we precies gaan doen blijft nog even geheim, maar het wordt zeker weer
een knaller. Er kan na de wedstrijden in elk geval een hapje worden gegeten. En
de voetjes kunnen weer van de vloer met spetterende muziek. Thema dit jaar is:
OH OH RINGO.
Nadere informatie over aanvangstijd en kosten volgen spoedig. Maar zet 16 april
alvast maar in je agenda. Wegblijven is geen optie.
Om zicht te krijgen op de hoeveelheid kamelen- en beverbiefstukken die we in
moeten slaan, het verzoek aan degenen die meedoen aan de barbecue, dit
uiterlijk 11 april aan mij te laten weten op: k.tanis@ad.nl.
Groet en tot dan,
Het animeerteam van De Evenementen Commissie

de meetlat

DE OPSLAG

Nieuw: De Meetlat
Welk team heeft de grootste kans om kampioen te worden? Je kunt het afleiden
uit de meetlat. Hieronder de meetlat per 8 maart.
Ranking Team

Setpunten

Totaal
#sets

Percentage

1

Dames 2

40

48

83,3%

2

Recvol Heren 1

26

36

72,2%

3

Recvol Heren 3

24

40

60,0%

4

Dames 1

35

61

57,4%

5

Heren 1

33

66

50,0%

6

CMV 1

5

12

41,7%

7

Heren 3

19

48

39,6%

8

Recvol Dames 1

16

48

33,3%

9

Heren 2

20

64

31,3%

10

Meisjes 1

6

20

30,0%

11

Recvol Mix 1

13

48

27,1%

12

Dames 3

9

48

18,8%

13

Meisjes 2

4

24

16,7%

14

Recvol Heren 2

3

36

8,3%

*) Van de jeugdteams zijn alleen de wedstrijden uit de 2e helft van de competitie
meegenomen.
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laatste competitiemaand

DE OPSLAG

Spannende laatste maand van de Nevobo competitie 2010-2011
aangebroken
Het is 10 maart 2011, carnaval is achter de rug en de laatste voorbereidingen
voor de wedstrijden van het weekend zijn gedaan. De standenlijst geeft duidelijk
aan dat het nog een spannende laatste maand gaat worden waarin er voor
iedereen een grote rol is weggelegd. Want vele teams hebben ook jou als
supporter hard nodig. Bij de jeugd doet meisjes 1 nu ervaring op in de A klasse
wat qua leeftijdsgrens een stapje hoger is. Leuk, nieuwe tegenstanders en ja,
na het kampioensfeestje van de eerste helft is het even wennen dat er weer een
stapje extra gezet moet worden i.p.v. volleyballen “met 2 vingers in de neus”.
Maar daar worden de dames natuurlijk nooit slechter van. Meisjes 2, de CMV en
dames 3 strijden iedere week weer om ieder felbegeerd punt. Bij de senioren
is het zeker Heren 3 die de aandacht verdient. Binnenkort, begeleid met een
spandoek, gaan zij sprongen maken in de stand. De weg naar de top is duidelijk
ingezet en door koploper Podarwic (uit) onlangs met 4-0 te verslaan wordt de
laatste plaats uit de kleine poule (5 teams/dubbele competitie) zeker achter zich
gelaten en zetten we in op een verdienstelijke 3de plaats. “Heren, ga ervoor!!” Dit
laatste geldt zeer zeker ook voor Heren 2 en 1 die nu alles op alles gaan zetten
om degradatie te voorkomen. Graag zien we hen volgend jaar weer terug in de
2de klasse en de promotieklasse. Dames 1 heeft een stapje terug moeten doen
t.o.v. vorig seizoen maar dat was te verwachten na de grote teamverandering.
Samen verder en de groei van sommige nieuwe speelsters is al duidelijk zichtbaar.
En dat is goed. Als laatste dan dames 2 die het voor zichzelf wel erg spannend
maken. Nu stap ik even uit de rol van wedstrijdsecretaris en ben ik gewoon
teamlid.
“Kampioen worden” was een duidelijke opdracht maar om dat gewoon even te
doen is een ander verhaal. Ervaring gecombineerd met jonge talenten zou dames
2 direct weer terug moeten brengen naar de 2de klasse waar we ook graag volleyballend in willen spelen. Een verhaal dat rond september echt begon en zeker
zijn pieken en dalen heeft gekend. Soms zijn punten echt onnodig verspeeld,
maar ook werden zeer sterke sets binnengehaald. Een groot divers team met nog
maar 1 doel en dat is het felbegeerde kampioenschap binnenhalen om natuurlijk
dat feest te vieren, maar ook om volgend seizoen meer en betere volleybalwedstrijden te spelen. Samen gaan we dan ook spannende weken tegemoet.
De concurrent is Haaften Kwiek en we staan gelijk in de competitie. Onderlinge
wedstrijden zijn ook beiden in 2-2 geëindigd. Ieder setpunt is een stap dichterbij
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het kampioenschap en daarnaast houden we natuurlijk ook de verrichtingen van
Haaften scherp in de gaten. (Er is al een heer van Phoenix geïntegreerd bij de tegenstander ). Op vrijdag 8 april spelen de dames in Vlaardingen om 20.00 hun
laatste wedstrijd. Wat betreft de stand van zaken voor aanvang van die wedstrijd,
houden we jullie natuurlijk op de hoogte. Als het een wedstrijd om het kampioenschap blijkt te zijn, dan zijn Phoenix supporters natuurlijk erg welkom. Ik weet
dat het 88 kilometer verderop is maar toch…... ook wij gaan ervoor!!!!!
En nu wil ik nog even als wedstrijdsecretaris vast aankondigen dat er volgend
seizoen het nodige gaat veranderen. Na mijn oproep aan het begin van het
seizoen over wie het stokje wil overnemen heeft Theo van Rijen (recreanten
heren 1) gereageerd. Samen hebben we inhoudelijk gekeken naar het werk van
de wedstrijdsecretaris en hoewel Theo schrok van het A4tje dat ik hem zonder
uitwerking al wist toe te sturen, bleef hij de rust zelve. Zo kennen we hem
natuurlijk ook allemaal. Binnenkort gaan we rond de tafel om afspraken te
maken. Ik ga niet stoppen, maar we gaan kijken hoe we zaken kunnen gaan
loskoppelen die ik gemakshalve in de laatste jaren heb samengevoegd. “Vele
handen maken licht werk” en zo zal dat altijd blijven!
Groeten Karin
Wedstrijdsecretaris/dames 2
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fietsdriedaagse

DE OPSLAG

Als ik tweemaal met mijn fietsbel bel… nou dan weet je ’t wel, nou dan
weet je het wel!!!
Dan is het tijd voor de Rabo fiets 3-daagse. Fiets mee en verdien voor de club
maximaal €250, maar heb vooral een gezellige tijd op 21, 22 en 23 juni 2011.
Ook wij als vvPhoenix stappen massaal op de fiets, uitgedost in onze clubkleuren
of leuke hoedjes en sjaals. De vereniging is klant bij de Rabobank en daarom
uitgenodigd om 3 dagen met minimaal 5 deelnemers deel te nemen. Als groep
fietsen we iedere avond 20 kilometer in een gezellig tempo zodat iedereen met
gemak kan meefietsen. Vanaf de markt fietsen we rond Zaltbommel, naar
Ammerzoden en Kerkdriel. “Weer of geen weer, er wordt gefietst! Er treden
muziekverenigingen op, er wordt fruit uitgedeeld, het wordt steeds bekender en
steeds leuker.”
Praktisch werkt het als volgt. Om op tijd weer binnen te zijn, starten we iedere
avond om 18.45 vanaf de markt in Zaltbommel. Het aantal opgegeven
deelnemers geldt voor alle dagen, maar wie er dan fietst is voor de organisatie
niet belangrijk. Dus als we 10 deelnemers opgeven dan fietsen we iedere dag
met 10 mensen, maar hoogstwaarschijnlijk in wisselende samenstelling. Opgeven
kun je dus per avond. Dit maakt de weg natuurlijk geheel voor je vrij om je op
te geven en uit ervaring weten we dat het een hele gezellige activiteit is waar we
ook de clubkas mee kunnen spekken.
Dus fiets mee en meld je bij mij aan. Geef duidelijk aan welke data je mee wilt.
Groeten,
Karin Schut-Hese
wedstrijdsecretaris@vvphoenix.org
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wist u dat?

DE OPSLAG

Wist u dat...
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Heren 3 in Aalst voor de tweede keer op rij won?
Dit erg bijzonder was aangezien Stan meedeed?
Teams waarin Stan speelt normaal alleen winnen als hij niet meedoet?
Stan deze vloek doorbroken heeft via een Russisch-achtige manier van
omkoping?
Heren 3 nu elke keer een meter bier van Stan krijgt als ze gewonnen hebben?
Marien dit aanvult met nog een meter?
Heren 3 hierdoor volgend jaar wel kampioen moet worden?
Er bij Agnes aardappels onder haar kont vandaan groeien?
Kim een flesje clearasil zocht bij de Super om te kunnen drinken?
De man in de Super zei dat ze hiervoor bij de drogist moest zijn?
Kim natuurlijk een flesje crystal clear bedoelde?
De naam Phoenix een Oostenrijkse tongval lijkt te hebben?
Stan deze fantastische Phoenixvogel tijdens het skien in Leogang tegenkwam?
Dit als inspiratie kan dienen voor Phoenixcarnavallers voor komend jaar?
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standen nevobo

DE OPSLAG

		 HEREN PROMOTIEKLASSE A (H1) 		 HEREN 4E KLASSE B (H3)
Team
Ws
Pn
Team
Ws
Pn
1 KING SOF VCN 2
17
60
1 PODARWIC 3
12
28
2 SPIVO 2
17
54
2 SSS 3
11
27
3 VOY 1
17
47
3 HAAFTEN KW. 3
13
26
4 SCHOVOCOMCA 1
17
45
4 VRIDOS 4
13
22
5 DVO 1
16
39
5 PHOENIX 3
13
21
6 FORANTO 1
17
39
7 RVC/LIBANON 2
17
39x
8 CITY BRIL KR 3
17
39
9 WHV 1
16
37
10 PHOENIX 1
17
37
11 ALF/NEXT VOL 3
17
34
12 BURGST 2
17
30

		 HEREN 2E KLASSE D (H2)
Team
Ws
Pn
1 ASTREA 1
16
54
2 WIK/UNIVÉ 3
15
50
3 OKK’70 3
15
39
4 SWITCH’89 2
14
34
5 VEDO’70 1
15
33
6 HAAFTEN KW. 1
16
33
7 SLIE.SPORT 6
16
24
8 CSS 2
15
23
9 PHOENIX 2
16
20
10 WIK/UNIVÉ 5
16
20
11 PODARWIC 2
16
10

		 DAMES 1E KLASSE C (D1)
Team
Ws
Pn
1 WIK/UNIVÉ 2
17
79
2 TRIADE-VCT 2
17
75
3 BREDA BEACH 1
17
48
4 ATAK’55 1
17
45
5 PHOENIX 1
16
39
6 VOLLEY MEERK 3
17
39
7 BURGST 3
16
38
8 VOKO-IRODION 2
17
38
9 DUNAMIS 1
17
33
10		 ROWI 1
17
30
11		 SNA 1
17
30
12 VOLLEY ZUID 4
17
11

BIJ DE STANDEN
x = 4 (5) verliespunten wegens niet of te laat aanwezig zijn.
# = jeugdteam kan geen kampioen worden wegens dispensatie.
+ = 4 (5) verliespunten wegens ongerechtigd uitkomen.
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		 DAMES 3E KLASSE D (D2)
Team
Ws
Pn
1 HAAFTEN KW. 2
13
44
2 PHOENIX 2
13
44
3 WIK/UNIVÉ 5
14
33
4 BURGST 7
13
25
5 MOVE4U 6
11
24
6 VOLLEY MEERK 4
12
21
7 VEDO’70 3
12
11
8 SWITCH’89 3
12
9x
9 AVVA 3
12
9

		 MEISJES B POULE D (M2)
Team
Ws
Pn
1 FORANTO 1
5
19
2 HAAFTEN KW. 1
5
16
3 SARTO 2
5
14
4 PODARWIC 1
6
13
5 WHV 1
6
13
6 HILVER 2
5 		 9
7 VOKO-IRODION 3
4 		 8
8 PHOENIX 1
7 		 8
9 ATAK’55 2
4 		 4
10 JOLA/OLYMPUS 2
5
-4x

DAMES 3E KLASSE E (D3)
Team
Ws
1 HILVER 2
10
2 JOLA/OLYMPUS 3
11
3 SARTO 4
10
4 CONDOR 2
10
5 ATAK’55 3
10
6 GEPIDAE 3
10
7 APOLLO (A) 1
10
8 PHOENIX 3
13

Pn
36
31
26
20
18
15
12
10

		 CMV6 POULE C (CMV 1)
Team
Ws
1 AVVA 1
5
2 SSS 1
4
3 WHV 1
4
4 SLIE.SPORT 3
5
5 PODARWIC 1
5
6 WIK/UNIVÉ 2
4
7 PHOENIX 1
4
8 WHV 2
4
9 METEOOR 1
3

MEISJES A POULE B (M1)
Team
Ws
1 SLIE.SPORT 2
6
2 WIK/UNIVÉ 2
6
3 KING SOF VCN 3
7
4 SLIE.SPORT 3
6
5 SSS 1
6
6 SMASH’66 1
6
7 MOLENWIEK’74 1
6
8 PHOENIX 1
5
9 FLITS 1
4
10 SSS 2
5
11 DVO 2
7
12 VEDO’70 1
6

Pn
22
22
20
15
13
12
8#
6
5x
5
5
3
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Pn
18
10
9
9
8
7
6#
6
3

21

programma nevobo

DE OPSLAG

HEREN PROMOTIEKLASSE A (Heren 1)
18/03 2115 Werkendam, De Crosser FORANTO 1
26/03 1930 Capel. a/d IJs., Comenius College SCHOVOCOMCA 102/04 1600 Zaltbommel, De Ring
PHOENIX 1
08/04 2115 Capel. a/d IJs,Oostgaarde KING SOFTWARE/VCN 2 16/04 1600 Zaltbommel, De Ring
PHOENIX 1
-

PHOENIX 1
PHOENIX 1
WHV 1
PHOENIX 1
SPIVO 2

HEREN 2E KLASSE D (Heren 2)
26/03 1515 Rijen, Margriethal
02/04 1400 Zaltbommel, De Ring
09/04 1700 Haaften, Brouwerskamp
16/04 1400 Zaltbommel, De Ring

PHOENIX 2
VEDO’70 1
PHOENIX 2
WIK/UNIVÉ 5

CSS 2			
PHOENIX 2
HAAFTEN KWIEK 1
PHOENIX 2

-

HEREN 4E KLASSE B (Heren 3)
19/03 1400 Zaltbommel, De Ring
PHOENIX 3
02/04 1200 Zaltbommel, De Ring		PHOENIX 3
16/04 1700 Haaften, Brouwerskamp		HAAFTEN KWIEK 3

- PODARWIC 3
- VRIDOS 4
- PHOENIX 3

DAMES 1E KLASSE C (Dames 1)
18/03 2100 Oosterhout, Voko-Home VOKO-IRODION 2
26/03 2000 Rotterdam, Mercatus College 		VOLLEY ZUID 4
02/04 1600 Zaltbommel, De Ring
PHOENIX 1
09/04 1900 Tilburg, De Westhoeve TRIADE-VCT 2
16/04 1600 Zaltbommel, De Ring
PHOENIX 1

-

DAMES 3E KLASSE D (Dames 2)
19/03 1145 Ameide, Het Spant
02/04 1400 Zaltbommel, De Ring
08/04 2000 Vlaardingen, Holy

AVVA 3
PHOENIX 2
MOVE4U 6

- PHOENIX 2
- VEDO’ 70
- PHOENIX 2

DAMES 3E KLASSE E (Dames 3)
16/04 1600 Zaltbommel, De Ring

PHOENIX 3

- ATAK’55 3

22

PHOENIX 1
PHOENIX 1
ROWI 1
PHOENIX 1
ATAK’55 1
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MEISJES A POULE B (Meisjes 1)
18/03 1915 Nieuw-Lekkerland, De Klipper		MOLENWIEK ‘74
21/03 2000 Zaltbommel, Cambium PHOENIX 1
26/03 1445 Oud-Beijerland, ‘t Paradijs DVO 2		
02/04 1400 Zaltbommel, De Ring
PHOENIX 1
09/04 1215 Capel. a/d IJs,OostgaardeKING SOFTWARE/VCN 3
16/04 1400 Zaltbommel, De Ring
PHOENIX 1

-

MEISJES B POULE D (Meisjes 2)
02/04 1200 Zaltbommel, De Ring
16/04 1200 Zaltbommel, De Ring

PHOENIX 1
PHOENIX 1

- WHV 1
- ATAK’55 2

CMV 6 POULE C (CMV 1)
19/03 1200 Zaltbommel, De Ring
26/03 1200 Asperen, De Schildkamp
02/04 1200 Zaltbommel, De Ring
16/04 1200 Zaltbommel, De Ring

PHOENIX 1
WHV 1
PHOENIX 1
PHOENIX 1

-
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PHOENIX 1
FLITS 1
PHOENIX 1
VEDO’70 1
PHOENIX 1
SMASH’66 1

DE METEOOR 1
PHOENIX 1
WHV 2
AVVA 1
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standen recvol

DE OPSLAG

			 RECVOL H1 (Hoofdklasse)
			 Team		
Ws Pn
		1		VV Phoenix 1
9 26
2		 VV de Driesprong 1
7 25
		3 GO ‘97 1
8 16
		4 Vrijstad
8 15
		5 DVC ‘68 1
9 14
		6		SV VOLO 1
9 14
		7 SV De Waal
8 6

			 RECVOL D1 (HOOFDKLASSE)
		 Team		
Ws Pn
1		 VV de Driesprong 1
12 39
2		 TiVoC		
12 34
3		 SV Excelsior 1
12 33
4		 DVC ‘68 1
11 29
5 		VC Shot 1
12 27
6 GO ‘97 1
12 20
7 		VV Phoenix
12 16
8 GO ‘97 2
12 15
9 DVC ‘68 2
12 12
10 VV de Driesprong 2
11 11

MAART 2011

			RECVOL MIX (1E KLASSE)
		 Team		
Ws Pn
1 VV de Driesprong
12 42
2 ReVolTi 2
12 37
3 DVC ‘68
12 33
4		 VV Nederbetuwe
12 27
5 Keep Fit
12 25
6 VV Odysseus
12 22
		7 SV de Waal
12 19
8 RV Heukelum
12 13
9 VV Phoenix
12 13
10 VC Shot mix 4
12 9

		 RECVOL H2 (2e KLASSE)
Team
Ws
		1		SV VOLO 2
10
2		 VV Lienden
9
		3 Odysseus
10
		4 VV Phoenix 3
10
		5 DVC ‘68 2
10
		6		VV De Driesprong 2 10
		7 VC Shot
10
8		VV Phoenix 2
9

Pn
26
25
24
24
23
22
9
3
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programma recvol

DE OPSLAG

RECVOL H1 (Hoofdklasse)
29/03 21.30 Opijnen, Keijsershof					 SV de Waal
14/04 19.45 Zaltbommel, De Ring					 VV Phoenix 1
12/-05 19.45 Zaltbommel, De Ring					 VV Phoenix 1

- VV Phoenix 1
- Vrijstad
- VV de Driesprong 1

RECVOL D1 (HOOFDKLASSE)
31/03 19.45 Zaltbommel, De Ring					
07/04 20.45 Deil, Dorpshuis ‘t Duifhuis					
21/04 19.45 Zaltbommel, De Ring					
28/04 19.45 Zaltbommel, De Ring					
19/05 19.45 Zaltbommel, De Ring					
24/05 20.10 Rijswijk (GLD), De Hoekenburg

VV Phoenix
DVC ‘68 1
VV Phoenix
VV Phoenix
VV Phoenix
VV de Driesprong 2

-

VV de Driesprong 1
VV Phoenix
GO ‘97 2
SV Excelsior 1
VC Shot 1
VV Phoenix

RECVOL MIX (1E KLASSE)
24/03 21.15 Zaltbommel, De Ring					
01/04 20.45 Deil, Dorpshuis ‘t Duifhuis					
21/04 21.15 Zaltbommel, De Ring					
09/05 21.30 Tiel, Het Oosthonk					
12/05 21.15 Zaltbommel, De Ring					
19/05 21.15 Zaltbommel, De Ring					

VV Phoenix
DVC ‘68
VV Phoenix
Keep Fit
VV Phoenix
VV Phoenix

-

VV de Driesprong
VV Phoenix
Odysseus
VV Phoenix
SV de Waal
ReVolTi 2

RECVOL H2 (2E KLASSE)
17/03 21.15 Zaltbommel, De Ring					
29/03 21.45 Rijswijk (GLD), De Hoekenburg
14/04 21.15 Zaltbommel, De Ring 					
12/05 20.45 Deil, Dorpshuis ‘t Duifhuis					

VV Phoenix 2
VV de Driesprong 2
VV Phoenix 2
DVC ‘68 2

-

Odysseus
VV Phoenix 2
VV Phoenix 3
VV Phoenix 2

RECVOL H3 (2E KLASSE)
18/03 20.45 Deil, Dorpshuis ‘t Duifhuis					
31/03 21.15 Zaltbommel, De Ring 					
14/04 21.15 Zaltbommel, De Ring 					
12/05 21.15 Zaltbommel, De Ring 					

DVC ‘68 2
VV Phoenix 2
VV Phoenix 2
VV Phoenix 2

-

VV Phoenix 3
SV VOLO 2
VV Phoenix 3
VV Lienden
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jaarverslag 2010

DE OPSLAG

Bestuurssamenstelling
Het algemeen bestuur van de vereniging bestaat krachtens de statuten uit vijf
leden, waaronder de voorzitter, de penningmeester en de secretaris (het dagelijks
bestuur). Het dagelijks bestuur heeft op de Algemene Ledenvergadering (ALV)
van 28 maart 2006 van de leden het fiat gekregen om zich intern te beraden over
de vraag welke (commissie-)leden de twee overgebleven plaatsen binnen het
algemeen bestuur zouden moeten gaan vervullen. Op 4 april 2006 is door het
dagelijks bestuur besloten de coördinatoren van de Commissie Jeugd Zaken
(CJZ) en de Commissie Recreanten Zaken (CRZ) hiervoor te benaderen.
Aangezien CJZ op 11 maart 2010 is samengegaan met Commissie Technische
Zaken, is de coördinator van CTZ/CJZ aan het dagelijks bestuur toegevoegd. De
jeugdleden en recreanten vormen immers een groot en belangrijk deel van het
ledenbestand. Beide coördinatoren zijn bereid gebleken in het algemeen bestuur
plaats te nemen.
De bestuurssamenstelling is in het verslagjaar gewijzigd en zag er gedurende het
verslagjaar als volgt uit:
voorzitter
penningmeester
secretaris
coördinator CRZ
coördinator CJZ/CTZ

Op 1-1-2010

Op 31-12-2010

Jan van der Kooi
Cornee van der Spoel
Willemien Pruijsen-van Luijk
Peter Duvekot
Karin Klunder-Muntenga

Jan van der Kooi
Cornee van der Spoel
Willemien Pruijsen-van Luijk
Toine Velthuijsen
Bas Sotthewes

Vergaderingen
In het verslagjaar 2010 heeft het algemeen bestuur vier maal vergaderd. Daarnaast zijn er drie gezamenlijke vergaderingen geweest van het algemeen
bestuur en de coördinatoren van de commissies. Naast deze vergaderingen zijn
er informele bijeenkomsten geweest om de lopende zaken te behartigen.
Financiën
Op de ALV van 17 maart 2011 wordt het financiële beleid van de vereniging over
het verslagjaar 2010 verantwoord. De toelichting van de penningmeester is bij het
jaarverslag gevoegd.
Ledenbestand
Op 1 januari 2010 telde de vereniging een totaal van 146 leden: 136 actieve leden
en 10 vijfjesleden. Op 31 december 2010 werd een ledenaantal genoteerd van
155 (146 actieve leden en 9 vijfjesleden). Dit jaar is het ledenaantal gestegen.
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Commissie Recreanten Zaken - coördinator Toine Velthuijsen
Tijdens de ALV van 2010 is Toine Velthuijsen gekozen als nieuwe coördinator van
CRZ. Het is goed om te zien dat het aantal leden afgelopen jaar is gestegen van
33 naar 45. Dit komt met name door het nieuwe damesteam, maar ook bij het
mixteam hebben we een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. Dus er zijn
nu 5 recreanten teams actief in onze recreanten afdeling, waarvan 2 uitkomen in
de hoofdklasse. Het nieuwe dames team heeft na een beoordelingswedstrijd in
de hoofdklasse mogen starten en willen ook voor de beker gaan. 2010 was een
succesvol jaar. Heren 1 werd in de hoofdklasse voor de 4de keer kampioen en als
klap op de vuurpijl lukte het ze ook om de beker te pakken. Echt een fantastische
prestatie! Ook voor 2011 zijn ze nog kanshebber voor de titel. Daarnaast hebben
we getracht verbetering aan te brengen in de scheidsrechterverdeling. Een aantal
leden gaf aan dat ze vaak fluiten als de geplande scheidsrechter niet komt
opdagen. Voor de zomervakantie hebben we daarom 8 teamleden van het
mixteam opgeleid als scheidsrechter.
Commissie Technische Zaken / Commissie Jeugd Zaken
– coördinator Bas Sotthewes
Bij aanvang van het kalenderjaar 2010 bestond de CTZ uit Tineke Rinkel, Marcel
Vroon en Bas Sotthewes. Karin Klunder was het enige lid van de CJZ. Tijdens de
ALV 2010 hebben Tineke Rinkel en Karin Klunder afscheid genomen als zijnde
commissieleden en is akkoord gegaan met de toetreding van Kimberly
Brandwijk (CTZ), Steffie van Grinsven en Desiree Thijssen (beiden CJZ).
Omdat beide commissies erg veel raakvlakken met elkaar hebben is besloten de
onderlinge samenwerking te intensiveren en hebben beide commissies dezelfde
voorzitter (Bas Sotthewes).
Beide commissies houden zich met name bezig met de volgende zaken:
Inplannen en coördineren zaalhuur/scheidsrechters;
Indeling teams/trainers/vrijwilligers;
Beheren en inkoop materiaal, m.u.v. palen/netten/antennes;
Aanspreekpunt leden/ouders.
Voor een uitgebreid overzicht van onze activiteiten verwijzen wij graag naar de
taakomschrijvingen zoals die omschreven zijn in ons huishoudelijk reglement.
Bij ingang van het kalenderjaar 2010 stonden 2 heren teams, 4 dames teams,
3 meisjes teams en 1 CMV team ingeschreven bij de Nevobo. In verband met
onderbezetting bij de jeugd meisjes is bij aanvang van de 2e seizoenshelft het
aantal meisjes teams teruggebracht naar 2. Ook is er in januari met de dames
besproken om het aantal teams terug te brengen naar 3, met ook hier onderbezetting als voornaamste reden. In overleg is echter besloten bij 4 teams te
blijven. Alle teams hebben naar verwachting gepresteerd. Hoogtepunt was wat
ons betreft het kampioenschap van Jeugd Meisjes 1 in de klasse Meisjes B.
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De teamindelingen voor het seizoen 2010-2011 hebben behoorlijk wat voeten in
de aarde gehad, met name aan de dameskant. Er is besloten terug te gaan van 4
(te) kleine naar 3 (te) grote dames teams, met een competitievere insteek. Dames
1 is behoorlijk verjongd, nieuwe speelsters van buitenaf en een gecertificeerde
trainer (Bas Wattimury). Er is als doel gesteld dat dames 1 binnen 3 seizoenen
promoveert naar de promotieklasse en een kampioenschap voor dames 2 in
2011. Beide liggen wat ons betreft goed op schema. Voor wat betreft heren 1 en 2
geen verassingen. Wel is er een heren 3 opgericht, met als doel meer uitdaging
voor een aantal van onze mannelijke leden die enerzijds boven hun niveau zijn
ingedeeld en anderzijds spelen bij meisjes teams. Het team draait erg leuk en
deze tactische zet sluit aan bij het speerpunt van de CTZ/CJZ: het opschroeven
van het aantal jongens/mannen binnen de vereniging. De CMV tak bloeit als nooit
tevoren, het aantal leden blijft maar groeien. Via deze weg dan ook onze
complimenten aan Petra en Douwe Vonk en Manon de Ridder.
Bij aanvang van het seizoen 2010-2011 is er behoorlijk geïnvesteerd in nieuw
materiaal: er zijn 25 nieuwe senioren ballen, 10 nieuwe jeugd ballen, 4 nieuwe
ballenwagens en een drukmeter aangeschaft. Totale investering bijna 1600 euro.
Onze vraag aan de leden is dan ook om voorzichtig met de nieuwe spullen om te
gaan. In vergelijking met andere verenigingen hebben wij een ballenbestand van
kwalitatief hoog niveau, laten we dat zo houden.
De insteek van CTZ was de afgelopen jaren vooral reactief. Met name in 2010
heeft er een verschuiving plaats gevonden naar een meer proactief beleid. We
proberen meer in te spelen op wat er binnen de vereniging speelt. Er is periodiek
overleg (6 keer per jaar), waarin de op dat moment belangrijkste lopende zaken
besproken worden. We streven er naar voor het eind van de competitie de teamsamenstellingen op hoofdlijnen rond te hebben, zodat nieuwe teams de gelegenheid hebben aan elkaar te wennen en om eventuele wijzigingen zonder problemen door te kunnen voeren. Om het niveau van de trainers onderling op gelijke
hoogte te brengen is in oktober gestart met “Train de Trainer”, een interne trainersopleiding verzorgd door Michael Sengers (trainer H1) en Bas Wattimury (trainer
D1). Primair doel is het aanreiken van handvatten voor het op de juiste manier
inrichten van trainingen en het aanleren van de juiste basistechnieken. Alle begin
is moeilijk, maar de ingeslagen weg is positief ontvangen door onze trainers.
Tot slot is er door de CJZ en CEZ een meer dan geslaagd jeugdfeest
georganiseerd ter afsluiting van het seizoen. Een spokentocht die menigeen de
stuipen op het lijf heeft gejaagd door de parken die Zaltbommel rijk is en
aansluitend een feest in de kantine van Sporthal “De Ring”. Deze avond is mede
mogelijk gemaakt door al onze sponsors, ouders, vrijwilligers en natuurlijk niet te
vergeten Henk en Conny van Suijdam.
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Commissie Publiciteits Zaken – coördinator Karin Schut-Hese
De CPZ bestond begin 2010 uit Karin Schut-Hese, Frank van Wijk, Anita Oskam
en Kees Tanis. Binnen de commissie zijn de taken verdeeld. Karin is coördinator
van de commissie en woont namens de commissie bestuursvergaderingen bij.
Tevens houdt zij zich bezig met de advertenties voor het clubblad. Frank beheert
de website. Kees draagt zorg voor berichtgeving naar de media. En Anita en
Frank vormen samen de redactie van het clubblad.

Clubblad advertenties
In juli/augustus worden de adverteerders in het clubblad benaderd voor
prolongatie van hun bijdrage. De kosten voor een advertentie zijn € 25,- voor
een ½ pagina en € 50,- voor een hele pagina. De inkomsten van de advertenties
bedragen € 500,-. Drukkerij Van De Garde / JEME is verantwoordelijk voor het
drukwerk. Daarnaast gebruikt Van de Garde / JEME de achterzijde van het clubblad voor hun eigen advertentie.
Clubblad algemeen
Clubblad ‘de Opslag’ komt vier keer per seizoen uit, meer specifiek in
september, januari, maart en mei. Naast alle leden en adverteerders ontvangen
ook de ereleden, de vijfjesleden, de sponsors, de Club van 50 leden, de
sportredactie van het Brabants Dagblad, Weekblad de Toren en Het Kontakt, en
sportverslaggever Henk van de Bosch van het Brabants Dagblad het clubblad.
Website en e-mail
Frank van Wijk voert het beheer over de website (www.vvphoenix.org) en de
e-mail aliassen van de teams, commissies en bestuursleden.
Overige PR activiteiten
Wedstrijdverslagen van Heren 1 en Dames 1 worden wekelijks gemaakt door
Kees Tanis en verstuurd naar het Brabants Dagblad, Het Kontakt en de Toren.
Bij bijzondere activiteiten of prestaties worden de redacties van de kranten
ingelicht. Resultaat van deze acties is een wekelijkse vermelding van Phoenix in
de kranten. Twee tot driemaal per jaar wordt de berichtgeving in het Kontakt met
een foto ondersteund.
Commissie Evenementen Zaken – coördinator Kees Tanis
Voor het eerst is dit jaar op de trainingsavond voorafgaand aan carnaval
(11 februari) een Carnavalstoernooi georganiseerd. Daarbij werd iedereen
opgeroepen, verkleed aan het toernooi deel te nemen. Het werd een gezellige
avond, waarbij op drie velden werd gespeeld.
Voor het eerst sinds jaren is het slotfeest dit seizoen weer eens aansluitend op de
laatste competitieronde gehouden. Dat was op 17 april. Eerdere jaren was daar
niet voor gekozen, omdat later in het jaar de kans op fraai barbecueweer groter
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is. Het slotfeest werd iets drukker bezocht dan in voorgaande jaren. Dat kan te
maken hebben met het feit dat het aansluitend op de thuiswedstrijden van alle
Phoenix-teams was.
Commissie Jeugd Zaken heeft op 23 april de langgewenste spokentocht
gehouden. Eerdere pogingen sneuvelden door slecht weer of gebrek aan
vrijwilligers. Het was een groot succes.
Ook dit jaar is het niet gelukt het beachtoernooi op Tweede Pinksterdag te
organiseren. Eind 2009 zijn de mogelijkheden onderzocht om voldoende
vrijwilligers te krijgen om deze forse klus tot een goed einde te brengen. Dat
bleek niet het geval. Ook zijn nog mogelijkheden onderzocht om het toernooi op
een andere locatie te houden, bijvoorbeeld op het Waalstrand, op het plein bij de
Verdraagzaamheid of op de parkeerplaats bij sporthal De Ring.
Phoenix heeft zich ook dit jaar weer gepresenteerd op de Braderie (2 september).
We hadden een mooi plekje in de Waterstraat. In tegenstelling tot eerdere jaren
lukte het dit jaar goed om voldoende vrijwilligers te krijgen voor het bezetten van
onze kraam. De aanwezigheid op de Braderie levert in praktische of materiële zin
niet zoveel op voor de vereniging, maar het is toch goed dat we ons gezicht daar
laten zien.
Het jaar werd afgesloten met het gebruikelijke Jan van der Kooi-toernooi op 23
december.
Wedstrijdsecretariaat/contactpersoon uitslagen/ledenadministrateur
Nevobo/contactpersoon Calamiteiten – coördinator Karin Schut-Hese
Karin Schut-Hese zorgt als wedstrijdsecretaris/contactpersoon uitslagen voor
de organisatorische randvoorwaarden voor het spelen van de wedstrijden. Zij
verzorgt in samenwerking met de CTZ de teamopgaaf naar de bond. Zij verspreidt het wedstrijdprogramma onder de competitiespelende leden en geeft
wedstrijdwijzigingen door of vraagt wijzigingen aan. Daarnaast deelt de wedstrijdsecretaris de tellers voor alle wedstrijden en scheidsrechters voor wedstrijden
van Dames 2, 3, 4 en Meisjes 1, 2, 3 en CMV 1 in. Voor seizoen 2010-2011 zijn
er scheidsrechters ingedeeld bij Heren 3, Dames 2 en 3, Meisjes 1 en 2 en CMV
1. Bij thuiswedstrijden worden de wedstrijdformulieren voorbereid en na afloop
van de wedstrijden verwerkt, de uitslagen worden doorgegeven aan de bond
en de verschillende formulieren worden naar de bond opgestuurd. Per seizoen
2009/2010 is de zaalwacht weer ingevoerd. Iedere zaterdag met een thuisprogramma heeft roulerend een seniorenteam zaalwacht. Het team zorgt voor de
opbouw van de zaal, begeleidt de meeste wedstrijden en lost problemen op. Op
donderdag wordt een map overhandigd aan het betreffende team met daarin de
voorbereide wedstrijdformulieren, het zaalrooster, informatie over de zaalopbouw,
consumptiebonnen voor uitscheidsrechters, reserve fluiten en de sleutel van het
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ballenrek. Het betreffende team zorgt na afloop voor de overdracht van de map
aan de wedstrijdsecretaris. Daarnaast wordt elke week de actuele stand gemaild.
In de week voorafgaand aan een wedstrijdweekend wordt per mail een herinnering gestuurd met betrekking tot aan de wedstrijden toegewezen scheidsrechters en tellers. Tevens worden de uitscheidsrechters via de e-mail herinnerd
aan de aan hen toegewezen wedstrijden.

Ledenadministrateur Nevobo
De ledenadministratie van de Nevobo is ondergebracht bij Sportlink. Karin SchutHese is aangemeld als ledenadministrateur en heeft hierdoor toegang tot het
digitale ledenbestand van de Nevobo. Zowel aan- en afmeldingen als overige
mutaties in de bestandsgegevens worden door de ledenadministrateur digitaal
verwerkt. Bij aanvraag van een nieuwe spelerskaart is een digitale pasfoto vereist.
Alle benodigde informatie voor de aanvraag van een nieuwe kaart wordt door
de ledenadministrateur aan het Nevobo lid verstrekt.
Calamiteiten
Aan de adresgegevens van iedere vereniging, terug te vinden in het adresboek
op de site www.zuid-west.nevobo.nl, is een calamiteitennummer toegevoegd.
Voor Phoenix is dat het mobiele nummer van de wedstrijdsecretaris.
Sponsorcommissie – coördinator (vacature)
Voor deze commissie is er een vacature van coördinator.
Penningmeester – Cornee van der Spoel
Toelichting financieel resultaat V.V. Phoenix 2010
In deze toelichting wordt verantwoording afgelegd over het financieel beleid van
Volleybal Vereniging Phoenix over het kalenderjaar 2010. Het resultaat kalenderjaar 2010 is € 2.470 positief. Alvorens er toelichting wordt gegeven op de Balans
en de Winst & Verliesrekening wordt allereerst in gegaan op de doelstellingen van
2010, waarna de doelstellingen voor 2011 zullen worden bepaald.
1. Doelstellingen 2010
Voor het afgelopen jaar gold de volgende doelstelling met betrekking tot het financiële beleid:
•
Verlaging van het aantal leden dat via facturen betaalt.
•
Verdere verlaging van het debiteurensaldo en nog te vorderen bedragen.
Factuur wordt niet meer jaarlijks gemaakt, maar 2x per jaar.
•
Begrotingssystematiek implementeren voor CEZ en CTZ.
Doelstelling vanuit het beleidsplan 2009:
•
Streven naar eigen vermogen van 30%.
•
Opstellen en uitvoeren sponsorbeleid.
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1) Verlaging van het aantal leden dat via facturen betaalt; In 2009 betaalden 25
leden middels een jaarfactuur. Doordat hier risico’s aan verbonden zijn, is
besloten om nieuwe leden niet meer deze mogelijkheid te geven. Verder is in
2010 regelmatig aan de huidige leden de mogelijkheid gegeven om over te
stappen naar een automatische incasso. Uiteindelijk heeft dit erin geresulteerd
dat momenteel nog 6 leden betalen middels een jaarlijkse factuur.
2) Verdere verlaging van het debiteurensaldo en nog te vorderen bedragen;
het saldo op beide posten bedroeg eind 2009 € 8.245, circa 31% van de totale
ledenopbrengsten. Dit vormt een risico in de kaspositie en zorgt voor lagere rente
opbrengsten. In 2010 is dit saldo teruggebracht naar € 1.694 (6,4%). VV Phoenix
streeft ernaar maximaal € 1.500 aan nog uitstaande vorderingen op de balans te
hebben. In de navolgende jaren zal hier continue aandacht aan besteed worden.
3) Begrotingssystematiek implementeren voor CEZ en CTZ; alle commissies
(met uitzondering van CEZ) hebben voor 2011 een begroting ingeleverd. In deze
begrotingen zijn de activiteiten vermeld met de daarbij samenhangende kosten en
opbrengsten. In de begroting van 2011 is hiermee rekening gehouden.
4) Streven naar eigen vermogen van 30% ten opzichte van de exploitatie; Het
eigen vermogen bedroeg in 2009 60% van de exploitatie. In 2010 is dit door het
positieve resultaat verder gegroeid tot 64%.
5) Opstellen en uitvoeren sponsorbeleid; Dit beleid is al in eerdere jaren
opgesteld en wordt momenteel uitgevoerd. Voor verdere voortgang wordt verwezen naar het verslag van de sponsorcommissie.
2. Balans ultimo 2010
a) Kleding; er is kleding bijgekocht in 2010 voor diverse teams. Met name de
wisselingen bij de Dames Nevobo zorgden ervoor dat er meer kleding per team
noodzakelijk was. Tevens is na het faillissement van de sponsor van Dames 1
een nieuwe sponsor aangetrokken. Hiervoor dienden nieuwe shirts, tassen en
trainingspakken aangeschaft te worden. Ook het nieuwe Dames Recvol team
heeft een sponsor aangetrokken. Hiervoor zijn shirts en tassen aangeschaft. De
afschrijving van deze kosten wordt verdeeld over 3 jaren (lengte sponsorcontract).
b) Vorderingen; zie toelichting doelstellingen 2010.
c) Overlopende activa; hieronder vallen bedragen die betaald zijn in 2010, maar
van toepassing zijn op 2011.
d) Liquide middelen; het totale direct beschikbare geld bedroeg begin 2010 nog
€ 24.900, ultimo 2010 was dit verhoogd naar € 32.171. Deze verhoging is het
gevolg van de doelstelling om meer aandacht te besteden aan het debiteurensaldo en aan nog te vorderen bedragen.
e) Vermogen; het eigen vermogen groeit verder aan in 2010 naar € 23.514.
f) Voorzieningen; de voorziening voor kleding stijgt in 2010 naar € 3.446. Dit
conform het kleding reglement. Voor oninbare vorderingen van leden is een risico
analyse gemaakt. Doordat er in 2010 minder leden middels een factuur zijn gaan
betalen is het risico van oninbare vorderingen lager geworden. Deze voorziening
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is dan ook verlaagd (€ 403) en draagt incidenteel bij aan het resultaat van 2010.
g) Vreemd vermogen; onder vreemd vermogen worden de sponsorcontracten
bedoeld die langer dan 1 jaar lopen. Deze opbrengsten worden gelijkmatig verdeeld over de duur van het sponsorcontract.
h) Overlopende activa; hierin worden normaliter kosten voorzien, waarvan nog
geen factuur binnen is gekomen. Het betreft hier echter reserveringen voor
trainerskosten. Veel trainers hebben recht op een vergoeding maar zien daarvan
af. Om toch een representatief kostenbeeld te geven worden hiervoor gelden
gereserveerd. In de toekomst kunnen hiervan incidentele kosten m.b.t. trainingen
worden bekostigd. Feitelijk betreft het hier dus een voorziening. Het saldo
bedraagt ultimo 2010 € 4.584, waarvan feitelijk te betalen is € 889.
i) Crediteuren; geen nadere toelichting noodzakelijk.
3. Verlies en Winstrekening ultimo 2010
In de Verlies en Winstrekening wordt een onderscheid gemaakt tussen directe en
indirecte opbrengsten en kosten. Directe opbrengsten/kosten zijn direct toepasbaar op het volleybal, de indirecte opbrengsten/kosten zijn eigenlijk niet nodig,
maar wel beïnvloedbaar.
3.1 Inkomsten
a) Direct opbrengsten; de directe opbrengsten blijven in 2010 nagenoeg gelijk
aan 2009 en lopen in lijn met de begroting. De contributie opbrengsten stijgen
als gevolg van de toename van het aantal leden, terwijl de inkomsten voor de
tweede trainingen dalen. Dit laatste is een resultante van een vraag uit de ALV
van vorig jaar. Het bestuur heeft in 2010 besloten de kosten voor de tweede training niet meer in zijn geheel door te berekenen aan de leden, maar hier slechts
€ 50,- per jaar voor in rekening te brengen. Een volledige vrijstelling voor de
Nevobo teams Dames 1 en Heren 1 bleek financieel niet haalbaar.
b) Sponsor inkomsten; onder teamsponsoring worden de sponsorcontracten
genoemd. De contracten hebben normaliter een duur van 3 jaar. De opbrengsten
worden gespreid over deze jaren.
De opbrengsten zijn het afgelopen jaar hoger geweest als gevolg van nieuwe
sponsoren voor Nevobo Dames 1 en Recvol Dames 1.
Voor de begroting van 2011 is rekening gehouden met de afloop van de meeste
sponsorcontracten per 1-7-2011. Niet ieder contract is al verlengd, hierdoor wordt
rekening gehouden met een daling van de inkomsten uit kleding contracten.
Momenteel bedraagt het aantal betalende leden van de Club van 50 22. Het bestuur heeft zich als doel gesteld dit te verhogen in 2011 naar 40. Waarna in 2012
dit verder op dient te lopen naar 50.
c) Overige inkomsten; de overige inkomsten bedragen € 2.197. In de post overige (€ 429,80) is de opbrengst van Jantje Beton opgenomen. Verder zijn er geen
bijzonderheden.
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d) Rente inkomsten; de rente inkomsten zijn in 2010 hoger dan voorgaande jaren.
Dit was ook begroot.
3.2 Uitgaven
e) Directe uitgaven; de directe uitgaven stegen in 2010 met circa € 6.000 ten
opzichte van 2009. Echter ten opzichte van de begroting maar met € 1.050. Ten
opzichte van de begroting kunnen de volgende verklaringen worden gegeven.
• Zaalhuur; deze is hoger dan voorgaande jaren door extra tweede trainingen
en door extra techniek trainingen van de jeugd. Alsmede het implementeren van
Train de Trainer. Daarnaast is er in 2010 een extra Heren en Dames team
bijgekomen. Deze lijn zal zich in 2011 blijven voortzetten.
• Trainerskosten; deze liggen in lijn met de begroting van 2010. In 2010 heeft het
bestuur een soort functiehuis (richtlijn) voor de kosten van trainers opgesteld.
Hier dient naar gehandeld te worden. Uitzondering hierop bedraagt de trainer van
Dames 1. Verder heeft ieder lid (die nu training geeft) een trainercontract. Conform de reglementen heeft een train(st)er uit de vereniging recht op vergoeding
van het lidmaatschap. In het verleden werden de contributies van deze leden niet
geïnd. Om meer een zuiver beeld te krijgen, innen we nu deze contributies wel
en betalen we de leden achteraf terug. Dit is een verklaring waarom de kosten
van trainers nu weliswaar hoger lijken (immers de contributie opbrengsten zijn
daarmee verhoogd), maar tevens wel inzichtelijker.
• Materialen; er is fors geïnvesteerd in ballen en ballenwagens. De investering
liep in lijn met de begroting, echter doordat er een positief resultaat behaald werd
dit jaar zijn een aantal kosten voor het nieuwe jaar alvast gereserveerd.
f) Kledingkosten; dit is de afschrijving van de kleding. Deze kosten worden verdeeld over de duur van het sponsorcontract. Uitzondering dit jaar is de volledige
afschrijving van de kleding van Dames 1 in verband met het faillissement van de
sponsor.
g) Indirecte uitgaven; de indirecte uitgaven zijn lichtelijk lager dan begroot en
liggen in lijn met de uitgaven van 2009.
• De kosten van boetes zijn lager a.g.v. veel hogere opbrengsten door overgenomen wedstrijden en het beter op komen dagen van onze eigen scheidsrechters.
• Scheidsrechterskosten; opleidingskosten voor nieuwe scheidsrechters en
consumpties scheidsrechters. Dit jaar lager doordat we geen eigen mensen op
cursus hebben gestuurd.
• Clubblad; drukkosten van “De Opslag”. Deze zijn gelijk aan 2009.
• Commissie evenementen zaken; deze kosten zijn gemaakt door CEZ. Geen
bijzonderheden.
• Bestuurskosten; deze zijn hoger doordat de afrekening over 2009 van Bar de
Ring nog niet was voldaan in 2010. Daarnaast was de opkomst tijdens de ALV
hoger dan normaal.
• Jeugdkosten; kosten t.b.v. jeugduitjes e.d.
• Attenties teams; kosten inzake kampioenen.
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• Kosten sponsorcommissie; dit zijn kosten voor het werven van sponsors en voor
promotie activiteiten.
• Bank- en administratie kosten; kosten ten behoeve van het voeren van de
administratie (kantoorartikelen e.d) alsmede de bankkosten. Verwacht was dat de
bankkosten fors zouden dalen in 2010. Dit is echter gerealiseerd met ingang van
het derde kwartaal 2010. In 2011 zal het volledige effect zichtbaar zijn.
• Overige kosten; geen bijzonderheden.
h) Dotatie voorziening dubieuze debiteuren; voor oninbare vorderingen van
leden is een risico analyse gemaakt. Op basis hiervan is gebleken dat we minder
dienden te reserveren dan aan het eind van 2010. Dit mede als gevolg van de
punten 1 en 2 in de doelstellingen van 2010.
3.3 Bijzondere posten
i) Bijzondere baten en lasten; het totale saldo bedraagt € 550. Het betreffen hier
net zoals vorig jaar nog enkele zeer oude posities, maar ook leden waarvan de
opzegging later wordt ontvangen dan dat het jaar financieel wordt afgesloten. In
hoofdlijnen wordt in onderstaande tabel hierover een verklaring gegeven:
Onjuiste einddatum lidmaatschap of facturering onjuist

€

104

Oude debiteurenposities niet onderbouwd of al betaald

€

358

Opzegging lidmaatschap al in 2009, maar verwerkt in 2010

€

88

Totaal
€
550
		
Er bestaan nog een viertal- oude posten op de balans, waarvan het bestuur
verwacht dat we deze alsnog oplossen. Echter zijn hiervoor wel voorzieningen
getroffen.
4. Begroting 2011
De begroting van 2011 is zoveel mogelijk gebaseerd op 2010. Een aantal zaken
zullen in 2011 echter tot een wijziging leiden.
• Leden aantal blijft stabiel. Contributie blijft voor iedereen gelijk.
• Tweede training is voor iedereen toegankelijk en kost € 50 euro per jaar.
• De subsidie van Gemeente Zaltbommel loopt terug.
• Sponsor contracten lopen af halverwege 2011. Er is rekening gehouden met een
verlaagde opbrengst uit teamsponsoring.
• Doelstelling is om de club van 50 verder uit te breiden.
• Opbrengsten en kosten CEZ, hiervoor is een schatting opgenomen.
• We hebben geen indexatie voorstel ontvangen voor de zaalhuur. De frequentie
blijft gelijk.
• Het budget voor materialen is gelijk gebleven.
• De trainerskosten zullen toenemen. Enerzijds door het volledige jaarcontract
van de trainer van Dames 1 en anderzijds doordat nu inzichtelijk wordt gemaakt
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welke leden recht hebben op vergoeding.
• Bankkosten (volledig jaar effect) zullen dalen a.g.v. nieuwe afspraken met de
Rabobank.
Andere opbrengsten en uitgaven zullen in 2011 zoveel mogelijk in lijn liggen met
2010. De kosten en opbrengsten zijn voorzichtiger begroot dan andere jaren
i.v.m. de dalende opbrengsten vanuit de Gemeente en Sponsoren.
5. Doelstelling 2011
De doelstelling voor 2011 kan als volgt gedefinieerd worden:
VV Phoenix is momenteel financieel gezond. Een sluitende begroting voor 2011 is
aanwezig en de resultaten van de afgelopen 3 jaren zijn positief geweest. Tevens
is het eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal 63%. Er zijn dan ook
voldoende reserves aanwezig om onverwachte tegenvallers op te vangen.
Het bestuur zal alert moeten zijn op kansen (zoals jeugd, club van 50) en
bedreigingen (aflopende sponsorcontracten, groei vereniging) in 2011 en de
daarbij behorende financiële consequenties.
Voor 2011 zal het financiële beleid gecontinueerd worden. Hiermee word bedoeld
dat eerdere doelstellingen van 2009 en 2010 nog verder aangescherpt worden en
dat de vereniging streeft naar resultaat neutraal jaar.
Bestuur VV Phoenix

Het bestuur wil iedereen (leden, trainers, coaches, ouders van jeugdleden
en anderen) die zich ook dit jaar weer vol overgave voor de vereniging heeft
ingezet van harte bedanken!
Jullie inzet is voor de vereniging van levensbelang.
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BIRTHDAYS

GEBURTSTAGE

VERJAARDAGEN

ANNIVERSAIRES
CUMPLEAÑOS

MAART
2 Dylan Mooring
3 Robin van Willigen
12 Esther Willemse
14 Pauline Koeman
16 Elke Wijkhuisen-Vrielink
19 Elana Hamers
21 Jan van der Kooi
23 Frank van Wijk
27 Kaya Bong
30 Michelle Bleijenberg
31 Astrid van Hemert - van Alphen
APRIL
3 Margot van Veen-van der Leeden
5 Johan van Hemert
6 Hedzer van der Kooi
6 Jeffrey van Elst
9 Rob de Ridder
9 Michael Sengers
9 Harry Thijssen
14 Brenda Westerveld
15 Tim Talacua
17 Ron Beijeman
17 Tanja van Grinsven
18 Marc Keijser
18 Eline Bong
19 Karin Schut-Hese
20 Anouk Mijdam
23 Werner van Lit
26 Carlo Boterman

44

MEI
1 Roel Kooyman
4 Femke Vermeulen
5 Jihan Rahou
7 Cornee van der Spoel
8 Mariska van Zanten
14 Agnes van Alphen
14 Maaike de Boer
16 Marcel Vroon
17 Anne van der Tas
21 Pieter Willemsen
21 Marcel Stehmann
24 Tim de Ridder
26 Harm Elfring
27 Brigitte Scheffer
27 Tineke Rinkel
29 Blerona Sopa
30 Frans Zondag
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Club van 50
Volleybalvereniging Phoenix
Jan van der Kooi

Huis Brakel

Moolenaar Makelaardijk OG

Bas Sotthewes

Marcel Vroon

Buskers Tuin&Serrecomfort

Jan’s Tattooshop

Stan Vielvoije

Kunst van René

LDB Production

Phoenix Recreanten Heren 2

Phoenix Dames 1

Bouwkundig Tekenbureau De Block

Webo Projects Renkum

All Print

SYRA Arts

ISES International

Promo.nl

PT Partners

Schilder W. van der Spoel

Brandwijk

Ook lid worden van de Club van 50?
Neem dan contact op met de Sponsorcommissie:
sponsorcommissie@vvphoenix.org
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trainingsinformatie 2010-2011

DE OPSLAG

Trainer van

Train(st)er

Telefoonnummer

CMV 1
Do 18.15 – 19.30, De Ring

Manon de Ridder

06-28860540

CMV 2 en 3
Do 18.30 – 19.30, De Ring

Petra Vonk
Douwe Vonk

06-48931367

Jeugd Meisjes 1 (A)
Ma 19.30 – 21.00, Cambium
Do 18.15 – 19.30, De Ring

Desirée Thijssen

06-20123496

Jeugd Meisjes 2 (B)
Do 18.15 – 19.30, De Ring

Carola Thijssen
Steffie van Grinsven

06-10351165
06-57390084

Dames 1
Ma 21.00 – 22.30, Cambium
Do 21.00 – 22.30, De Ring

Bas Wattimury

Dames 2
Ma 21.00 – 22.30, Cambium*
Do 19.30 – 21.00, De Ring

Tomas van Woerkom

Dames 3
Ma 21.00 – 22.30, Cambium*
Do 19.30 – 21.00, De Ring

Rob de Ridder

06-22119773

Heren 1
Do 21.00 – 23.00, De Ring

Michael Sengers

Heren 2 + Recreanten H1
Do 19.30 – 21.00, De Ring

Bas Sotthewes

06-22060615

Heren 3
Ma 19.30 – 21.00, Cambium

Bas Sotthewes

06-22060615

Recreanten Heren 2 + 3
Do 21.00 – 22.30, De Ring
Recreanten Dames
Do 19.30 – 21.00, De Ring

Cornee van der Spoel

Recreanten Mix
Do 21.00 – 22.30, De Ring

Arnold van Beuzekom

06-22244376

* Dames 2 en Dames 3 trainen om de week. Dames 2 de even weeknummers,
Dames 3 de oneven weeknummers.

Informatie sporthal:
De Ring, Thorbeckestraat 55, Zaltbommel, 0418 – 514535 (tel. kantine)
Cambium, Buys Ballot, Courtine 4, Zaltbommel, 0418 – 515417

van de penningmeester

DE OPSLAG

Lidmaatschapskosten vastgesteld op de ALV van 11 maart 2010.
Inschrijfgeld

Eenmalig

€ 5,00

Contributie senioren

Per Kwartaal

€ 40,00

Contributie junioren ¹

Per Kwartaal

€ 29,00

Gezinscontributie ²

Per Kwartaal

€ 128,00

Bondscontributie senioren ³

Per Jaar

€ 56,70

Bondscontributie junioren

Per Jaar

€ 31,30

Per Jaar

€ 16,00

Bondscontributie recvol

4

3

1)
		
2)
3)

Tot de juniorleden worden gerekend, zij die op 1 januari de leeftijd van 16 		
jaar nog niet hebben bereikt.
Het gezin mag hierbij maximaal uit 2 volwassenen bestaan.
Bondscontributie wordt alleen betaald wanneer u in een team speelt dat
meedoet aan de NeVoBo-competitie voor het seizoen 2010-2011.
4) Bondscontributie wordt alleen betaald wanneer u in een team speelt dat
meedoet aan de RecVol-competitie voor het 2010-2011.
5) De bondscontributies worden in het nieuwe competitieseizoen opnieuw vast		
		 gesteld op basis van de verplichte afdracht aan de desbetreffende bond.
Lidmaatschapskosten worden per kwartaal door middel van automatische incasso
geïnd.
Het incasso schema voor het kalenderjaar 2010 is als volgt:
- 1 februari 2010 : contributie eerste kwartaal 2010 + boetes Nevobo +
tweede training
- 1 maart 2010
: bondscontributie RecVol 2009-2010
- 1 mei 2010
: contributie tweede kwartaal 2010
- 1 juli 2010
: contributie derde kwartaal 2010 + kleding regelement (€5,-)
- 1 oktober 2010
: contributie vierde kwartaal 2010
- 1 december 2010 : Nevobo bondscontributie 2010-2011
Vijfjesleden
Vijfjes leden zijn een jaarlijkse contributie verschuldigd ad € 5,--, zoals is vastgesteld op de Algemene Leden Vergadering van 19 maart 2002.
Gegevens voor jaarlijkse vooruitbetaling
Rabobank Bommelerwaard te Zaltbommel
Rekeningnummer 37.43.98.526
Ten name van: Volleybalvereniging Phoenix te Zaltbommel
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