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VOLLEYBAL COMPETITIE GELDROP HEREN RECREANTEN 
             07-06-2019 

 

Verslag plenaire vergadering 26 juni 2019 te Geldrop 
 

Aanwezig:  
Pim Bollen – Antares, Ruud Driessen – Bello, Piet Huberts en Jos Clement – VC Blokkart, Ton van Berkel - VC Deurne 
Luuk Barten - VC Blox, John van de Pavert en F. Compen - Bravo, Joost Beljaars – BVC, Peter de Vries – VC de Clown 
Geldrop, Jeroen Bekkers – VC Geldrop, Emile Slotboom - MVC de Hangar, Rocco Goris – VC Nat Lab, Mark Klerks – 
Kaboem, Daan Kors - NUVO '68, Leon Meijers – Nuvoc, Jan van Gerven - VC ODI, Robbie Oerlemans – VC Pieter 
Brueghel, Timo Bootsma - VC Primo, Aniek Vliegen - VCE/PSV, M. Verhagen en Marco Mel - VC Riethoven, 
H. van Kessel en ? – Tamar, Ad Kauwenberg en Joop Lobbes - VML/Drukkerij VGA, VC Aalst – E.Tuyn. 
Bestuursleden competitie: 
Paul Evers - Voorzitter/Secretariaat, Jos Clement – Penningmeester/wedstrijdprogramma, Pim Bollen - arbitrage en 
website, Manfred Rosema – wedstrijdprogramma. 
Afwezig met kennisgeving:  
VVC Best, VC Libra Bladel, DKJO, PBF volleybal. 
Afwezig zonder kennisgeving:  
VC Pegasus, VV Rooi. 
 
1. Opening 
Paul Evers opent de vergadering en heet allen welkom. Dit seizoen organiseren we de 55ste competitie. Hiervoor zijn 
tot nu toe 64 teams ingeschreven. Dit seizoen is er 1 team minder dan vorig seizoen. We hebben dit jaar afscheid 
moeten nemen van onze voorzitter Ton Konings. Ton is op 9 januari tijdens zijn vakantie overleden. Ton was een van 
de medeoprichters van onze competitie in 1964 en was steeds een enthousiast en inspirerend bestuurslid. 
2. Verloop competitie 2018- 2019 
De competitie 2018 – 2019 is goed verlopen, er zijn nauwelijks incidenten gemeld. Het aantal niet gefloten 
wedstrijden is 18, dit is iets hoger dan het vorige jaar. Er zijn 2 wedstrijden niet gespeeld. Hiervoor is een 
reglementaire uitslag ingevuld door de competitieleiding.  
Geen gemelde klachten ten aanzien van het fluiten zijn bij ons neergelegd. 
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Het spelen van wedstrijden die verzet zijn in de eigen zaal, loop soms vast doordat de eigen zaal niet beschikbaar is 
hiervoor. NUVOC op woensdag en VC Geldrop op dinsdag hebben een veld over in hun zaal. Na contact met deze 
verenigingen kan deze zaalruimte gebruikt worden voor inhaalwedstrijden (tegen afgesproken vergoeding).  
Tijdens de discussie werd voorgesteld om het verzetten van een wedstrijd te beboeten met 1 strafpunt. Het bestuur 
vindt dit een veel te zwaar middel omdat het in de meeste gevallen zonder problemen wordt opgelost. Ook de 
vergadering is het hiermee eens. 
3. Voorstel organisatiewijziging competitie 
Door Jos Clement is het wijzigingsvoorstel toegelicht. Voorgesteld wordt om van onze competitie een vereniging te 
maken met alle verenigingen als leden (contributie 1 Euro per vereniging per jaar). De naam van de vereniging is 
“Volleybal Competitie Geldrop Heren Recreanten” (VC-Geldrop-HR). Om als vereniging geaccepteerd te worden 
(Banken, Overheid) moeten we ingeschreven staan bij de KvK. De statuten die hiervoor nodig zijn, zijn door Jos 
opgesteld en rondgedeeld. De vergadering gaat akkoord met deze voorstellen en heeft de statuten goedgekeurd. De 
volgende stap is dat we de aanvraag indienen bij de KvK. Wanneer we van de KvK een inschrijfnummer hebben 
vragen we een bankrekening aan. Deze wordt dan verder uitsluitend gebruikt voor onze competitie. Het inschrijfgeld 
per team per seizoen wordt verhoogd van 17 naar 20 Euro. 
4. Voorstel indeling competitie 2019-2020 
Voorstel voor de indeling is door Jos Clement gemaakt en uitgedeeld, zie Bijlage 1. Tot 1 september kunnen er nog 
wijzigingen worden verwerkt (wacht niet tot het laatste moment maar geef wijzigingen zo snel mogelijk door). 
Geplande aanvang van de competitie is begin oktober. Poules met veel gelijke speeldagen kunnen een week eerder 
starten.  
Opmerkingen: 
- in de HK doen 10 teams mee. VCE/PSV promoveert, Deurne stopt en Blox 1 degradeert niet. 
- in de OK hebben we 9 teams. Nuvoc 2 promoveert en Blokkart 1 degradeert. 
- in de 1ste klasse 9 teams. VV Rooi 1 promoveert en ’t Bazarke is gestopt. Bravo 3 gaat verder als VC Aalst 1. 
- in de 2de klasse 9 teams. Hier zijn 2 promoverende teams; BVC Bergeijk 1 en VC Pieter Brueghel 3.  
- in de 3de klasse 9 teams. Hier zijn ook 2 promoverende teams; VC Primo 3 en VVC Best 2. VC Riethoven is 
gedegradeerd. 
- in de 4de klasse 9 teams. 3 Promoverende teams; VC Pieter Brueghel 4, MVC de Hangar 3 en VCE/PSV4. Tamar 3 is 
gedegradeerd.  
- in de 5de klasse 9 teams. Nieuw voor onze competitie is VC ODI 3. Dit is een team met spelers van 17 en 18 jaar. In 
onze regelementen staat een minimumleeftijd van 18 jaar. De vergadering ziet echter geen bezwaren om dit team 
uit te laten komen. Nuvo 68 3 en VC Riethoven 2 zijn gedegradeerd.  
 
Het competitieprogramma wordt medio september verstuurd en staat dan ook op de website. Competitiestart is 
begin oktober. Wijzigingen (andere dag of terugtrekkingen e.d.) na 1 september worden beboet (gedragsregels 2.3: 
45 Euro boete).  
   

5. Arbitrage, competitieregels en website, Pim Bollen. 
De veranderde regels t.a.v. opstellingsfouten en 2x raken van de bal door de spelverdeler zijn door Pim toegelicht. 
Vanuit de vergadering komt het verzoek om een en ander in een samenvatting op de website te zetten. Pim gaat hier 
naar kijken. 
 

6. Financieel overzicht 
Door Jos Clement is het financieel overzicht 2018-2019 en de begroting 2019-2020 uitgereikt en toegelicht. De 
kascontrole is uitgevoerd door Leon Meijers en Peter Lipsch van Nuvoc en akkoord bevonden (zie hieronder). De 
toelichting, van de kascommissie, is opgenomen in Bijlage 2. De vergadering verleent decharge aan het bestuur voor 
het gevoerde beleid. Wij danken Leon Meijers en Peter Lipsch voor de kascontrole. De kascontrole voor de plenaire 
van 2020 wordt uitgevoerd door Peter de Vries van VC de Clown Geldrop. 
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7. Mededelingen, Paul Evers. 
7.1 Ons eigen bekertoernooi, van zaterdagavond 25 mei 2019, sporthal "de Kievit" te Geldrop, is prima verlopen. 
Alle teams, met uitzondering van het team van Bello 1 in de hoofdklasse (gemeld), zijn komen opdagen. Het is niet 
gelukt om voor het team van Bello een vervanger te vinden. Voor Bello 1 betekent dit dat ze het volgende seizoen 
starten met 5 verliespunten (zie gedragsregels punt 2.5). In de HK is dus alleen de finale gespeeld tussen Nuvoc 2 en 
VC de Clown Geldrop. 
De uitslagen van het bekertoernooi zijn: 
 Poule Hoofdklasse om de Geldrop wisselbeker: 1e VC de Clown Geldrop, 2de Nuvoc 1 
 Poule Overgang klasse om de Schonmoeder wisselbeker: 1e PBF Volleybal 1, 2e VCE/PSV 1, 3e MVC de Hangar 1 
 Poule 1e klasse om de Wapen van Geldrop wisselbeker: 1e NUVOC 2, 2e VC Libra Bladel 1, 3de VC P. Brueghel 2 
 Poule 2e klasse om de Amstel Cup: 1e Tamar 2, 2de VVC Best 1, 3e VV Rooi 1 
 Poule 3e klasse om de 50 jaar VC Geldrop wisselbeker: 1e BVC 1, 2e VC Pieter Brueghel 3, 3e VC Blokkart 2 
         Poule 4-5e klasse om de Runners Up Cup: 1ste VC Primo 3, 2de VVC Best 2, 3de VC Pieter Brueghel 4 
 Bekerwedstrijden volgend jaar zijn op 6 juni 2020. 

 
---------NOTEER DEZE DATUM VAST IN UW AGENDA: 6 juni 2020 BEKERWEDSTRIJDEN--------- 

 
7.2  VC Deurne (HK) en ’t Bazarke (1ste klasse) hebben voor het komende seizoen geen team meer op de been 
kunnen brengen. Beide teams doen al lang mee aan onze competitie en het is jammer dat ze moeten stoppen.  
 
8. Rondvraag 
8.1 Door de vergadering wordt voorgesteld om Tom Konings erelid te maken onze competitie. Door het bestuur 
wordt gekeken naar de mogelijkheid en gelegenheid hiervoor. 
8.2 Contactpersonen voor VC Riethoven zijn Nico Verhagen en Marco Mels. 
 

Paul Evers, Secretariaat VC- Geldrop- RC.  
e-mail: pcjevers@gmail.com 
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Bijlage 1. 
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Bijlage 2. Toelichting door de kascommissie. 

Verslag Kascommissie 2019 NUVOC. 

 

Beste Jos, 

 

Aangezien we niet zeker weten wie er a.s. woensdag namens Nuvoc naar de plenaire vergadering komt, hierbij alvast ons verslag 
op de mail, zodat dit evt voorgelezen (en rechtstreeks in de notulen opgenomen) kan worden. 

Op maandag 24 juni hebben Leon Meijers en Peter Lipsch namens Nuvoc de kascontrole uitgevoerd van de Geldrop Heren 
Recreanten Competitie over het seizoen 2018-2019. De conclusie was dat alle inkomsten en uitgaven verklaard zijn en alles correct 
gedocumenteerd was. Onze aanvullende opmerkingen zijn: 

1. Er is ongeveer 200 euro uitgegeven aan bloemstukken voor de overleden Ton Konings. Dit was uiteraard niet begroot, maar 
wordt door ons gezien als een zeer terechte uitgave; fijn dat het bestuur dit namens alle verenigingen gedaan heeft als dank voor 
Ton zijn verdiensten voor de competitie. 

2. Er is ongeveer 70 euro uitgegeven om het aparte potje (dat Ton bijhield) voor het jaarlijkse etentje met het bestuur recht te 
trekken. Jos heeft dit toegelicht, dus we snappen de uitgaven. Vanaf 2019-2020 gaat elk jaar de daadwerkelijkse kosten declareren 
(dus niet meer via een apart potje) waardoor dit altijd helder zal zijn en er geen schaduwboeking hiervoor nodig zal zijn. 

3. We willen Jos complimenteren met de manier waarop hij gedurende het seizoen de financiele administratie over heeft genomen 
en nu weer een nette en sluitende eindafrekening heeft opgesteld. 

 

Namens Nuvoc, 

Leon Meijers en Peter Lipsch 

Kascontrolecommie 2018-2019 

 


