Notulen Oprichtingsvergadering De Volaren
Datum: 26 september 2015
Plaats: Kantine Omnisport te Apeldoorn
Aanwezig: 86 leden inclusief beoogd bestuur
1. Opening
Beoogd voorzitter Kees Koomen heet een ieder hartelijk welkom en geeft aan dat
agenda punt 2 eerst behandeld zal worden vanwege het drukke tijdschema van Peter
Blangé.
2. Ontvangst Toernooidirecteur
Peter Blangé, voorzitter Comité van Aanbeveling en toernooidirecteur van het EK
Dames, heet iedereen nogmaals hartelijk welkom en vertelt iets over het ontstaan en
het belang van de Volaren met name het bewaren van historisch besef. Speciale
dank ook aan de Nevobo die dit initiatief vanaf het begin heeft ondersteund en
toegejuicht.
3. Ontstaan De Volaren
Beoogd voorzitter Kees Koomen dankt Peter Blangé voor zijn inbreng. Kees wil toch
enige leden een speciaal welkom heten, deze drie zijn:
- Anneke van Beelen (oudste dames international vanaf 1954)
- Nico Zimmerman (oudste mannelijke international vanaf 1951)
- Joop Alberda (bondscoach van de Olympische Gouden medaillewinnaars in
1996)
Kees licht het ontstaan van de Volaren toe en wat het logo betekent: bal-boek-hartpassie en de kleuren oranje (mag duidelijk zijn) en geel van het zand.
Kees legt uit hoe De Volaren zijn ontstaan naar het model van de hockeybond
genaamd De Batavieren en dankt met name de inzet van Johan Wakkie, oud
directeur Hockeybond.
4. Voorstellen beoogd bestuur
Kees stelt het beoogde bestuur voor:
- Frits Suer, vice voorzitter
- Caroline Wensink, secretaris (helaas door ziekte afwezig)
- Joop Kuipers, penningmeester
- Fransje Murphy, communicatie
- Cintha Boersma, algemene zaken
- Kees Koomen, voorzitter.
Op de vraag of er bezwaar is tegen dit voorstel en of er nog andere kandidaten voor
de functies zijn, wordt negatief gereageerd.
5. Goedkeuring bestuur
Kees vraagt aan de vergadering wie er tegen dit voorstel is waarop de vraag van Jan
Clardey komt of je niet zou moeten vragen wie er voor is maar volgens Kees maakt
dat weinig verschil. Met algemene stemmen en een groot applaus geeft de
vergadering haar goedkeuring aan het bestuur waarna deze officieel geïnstalleerd is
en verder aan het werk kan gaan.
Uit de vergadering spreekt Heleen Crielaard, lid van Comité van Aanbeveling, haar
waardering uit naar de bestuursleden voor het vele werk wat er al gedaan is wat door
de vergadering met applaus wordt begeleid.

6. Doelstelling De Volaren
Kees licht de doelstellingen van de Volaren toe:
- Bieden van een platform aan oud-internationals/bondscoaches op alle
gebieden;
- Het zijn van een inspiratiebron voor het volleybal;
- Het opzetten en koesteren van het historisch besef van het volleybal;
- Gezelligheid door elkaar op enige momenten in het jaar weer eens te ontmoeten;
- Het gevraagd en ongevraagd geven van adviezen aan de Nevobo.
De Volaren moet meer zijn dan alleen een “gezelligheidsvereniging” en zal daarvoor
de diverse activiteiten ontplooien.
7. Commissies
Kees licht toe dat er diverse commissies binnen de vereniging zullen zijn met elk hun
eigen taken:
- Commissie communicatie waaronder de website (beheerd door Francien
Huurman), publiciteit en social media waar Fransje Murphy druk mee is;
- Commissie geschiedenis/archivering: voor foto’s en beschrijvingen van alle leden
en teams op de website;
- Commissie organisatie evenementen;
- Commissie …..
In de commissies is minimaal 1 lid uit het bestuur vertegenwoordigd, Kees vraagt aan
de vergadering of men zich wellicht ook voor een commissie wil opgeven of nog
ideeën heeft voor een specifieke commissie.
Als voorbeeld noemde Kees de vader van Manon Nummerdor-Flier die zich wil gaan
inzetten voor het voorlichten/begeleiden van de ouders van talenten.
8. Afsluiting
Kees dankt de vrijwilligers van de Dynamo kantine voor de gastvrijheid en nodigt een
ieder uit nog een drankje te nemen en daarna te gaan genieten van de wedstrijd
Nederland-Slovenië en sluit hiermee de vergadering.

