
Organisatie 
Recreatief 
Volleybal 
West 
Friesland 
Oost 
 
 

 

Secretaris 
Paul Out 

Zonnedauw 105 
1611 BV 

Bovenkarspel 
secretaris@orvwfo.nl 

27 maart 2020 
  

 
Verslag seizoen 2019-2020 

 
Al vele jaren is het gebruikelijk om de laatste speelmiddag te beginnen met een evaluatie-
bijeenkomst waarbij de teams hun wensen en opmerkingen mogen uiten richting ons (ORVWFO) 
en wij kunnen vragen wat er beter of anders kan. 
 
Maar dit seizoen is abrupt geëindigd en is deze bijeenkomst dus vervallen. Om de puntjes die 
soms naar voren komen mee te nemen naar het volgend seizoen willen we deze wel weten 
alvorens wij daar mee aan de slag gaan. 
 
Vandaar dat we jullie op- en aanmerkingen graag binnenkort willen ontvangen (zeg voor 1 mei) 
want wij staan weer te trappelen om het volgend seizoen in te gaan.  
 
Wat we ook niet hebben kunnen doen is de huldiging van de kampioenen; in de damespoule stond 
Planzuid al zover voor dat ze zondermeer als winnaar naar voren zouden komen en datzelfde 
geldt ook voor Planzuid 2 in de andere poule. De bekers zijn klaar en zullen jullie richting opkomen 
(afstemming volgt). Voor beide teams onze hartelijke felicitaties.  
 
Een ander belangrijk punt is (vanwege de inhuur van de zaal) met hoeveel teams we volgend 
seizoen rekening moeten houden. Afgelopen seizoen speelden we met 16 teams en alle 
wedstrijden konden elke keer net binnen de tijd gespeeld worden. Bekend is al dat Simokos dames 
1 ( van dit seizoen) volgend seizoen niet meer aanwezig is, maar dat WSW deze plek zal invullen. 
We zijn gewend om de wedstrijden uit te laten spelen en niet op tijd, maar als velen van jullie liever 
op tijd spelen (bijv. 3 sets van elk 12,5 minuut) is dat natuurlijk ook een optie. 
 
Ook hebben we dus op 29 februari voor de laatste keer Ed en Liënne achter de bar zien staan. Zij 
stoppen per 1 juni ( maar wellicht nu wel eerder) met de activiteiten in de Sluis. Namens de 
ORVWFO gaat er wel een attentie richting hun. Al was de aanloop misschien wat stroef, wat wij 
vroegen m.b.t. het materiaal werd direct in behandeling genomen. En ook de verzorging aan 
“onze” tafel was prima voor elkaar. 
 
Ook de financiën is altijd een punt op de agenda en daar heeft Ben het volgende over gemeld: 
 
Voortijdig hebben we het financieel overzicht van het seizoen 2019/2020 moeten afsluiten. Daar 
waar we andere jaren het financieel overzicht doornamen tijdens de evaluatievergadering hebben 
we deze keer Marijke Nobel van Vegro bereid gevonden met een kritisch oog naar het overzicht te 
kijken. Dit als vervolg op haar voorstel in het afgelopen jaar iemand uit de teams te kiezen om als 
onafhankelijk persoon de stukken te bestuderen. Vanwege het coronavirus heeft de bestudering 
ervan deze keer digitaal plaatsgevonden. Marijke heeft alles akkoord bevonden. Ik citeer:  
‘Ik kan niet anders zeggen, het financiële jaaroverzicht ziet er goed uit. 
Geen “rare” zaken tegen gekomen en alles goed onderbouwd in de vorm van de bonnen en 
afschriften. Top.’ 
Als ORVWFO zijn we een financieel gezonde vereniging; deze keer geen inkomsten vanuit het 
Kloettoernooi, maar daar staat tegenover dat we dit jaar ook minder uitgaven hadden i.v.m. het 
vervallen van de huur in de maanden maart en april. Ons totale eigen vermogen bedraagt op dit 



moment € 2.946,00 met daarbij de aantekening dat de huur van het eerste kwartaal van De Sluis 
(€ 360,00) nog in rekening moet worden gebracht. Een mooi resultaat: het houdt in dat we ook 
komend seizoen de contributie kunnen handhaven op € 105,00 per team. Aan het einde van het 
jaar 2020/2021 hoop ik jullie weer alle cijfers te kunnen tonen. 
 
Zoals aangegeven is het toernooi niet doorgegaan; de beslissing hierover viel een paar dagen vóór 
14 maart. Gelukkig was de annulering van het buffet bij de Paus geen probleem en hebben we 
daar dus geen financieel probleem mee opgelopen. 
We hebben een aantal berichtjes ontvangen dat de teams het heel jammer vonden en volgend jaar 
graag weer van de partij willen zijn.   
 
De commissie o.l.v. onze voorzitter Gerard Brinkman gaat volgend seizoen verder in dezelfde 
samenstelling en we hopen dat jullie allen ook weer besluiten om door te gaan.  
 
Tot slot nog het volgende: Onze website kan wel een opknapbeurt gebruiken; we zoeken een 
handige snuiter die ons daarbij zou willen assisteren. Ken je iemand binnen je team: laat het ons 
weten. 
 
Alle teams bedankt voor jullie bijdrage en sportiviteit in het afgelopen seizoen. Vanuit het 
bestuursho(n)k hebben we ook dit jaar weer genoten. 
 
We willen jullie vragen onderstaand formulier in te vullen en vóór 1 mei naar ons terug te sturen. 
Voor straks - ondanks alle crisisleed - een mooie en welverdiende vakantie en hopelijk tot onze 
eerste competitiedag in De Sluis in de maand september. Tot ziens! 
 
Met sportieve groet 
Paul Out, secretaris ORVWFO 
 
====================================================================== 
 
Team / vereniging  ...........................       
 
doet volgend seizoen  weer mee met ...........team(s) 
  
Contactpersoon...................................                   e-mail ..............@................... 
  
Wij geven de voorkeur aan: 
 
0 Wedstrijd helemaal uitspelen   0 Op tijd spelen 
 
0 Binnen ons team is ............................................................. (naam) bereid mee te  

 
denken bij de opbouw van de website 

 
Evt. reacties 
 


