Notulen Algemene Leden Vergadering dinsdag 7 juni 2011
Aanwezig:
Marjola Streng (voorzitter), Corné van der Pouw (secretaris), Rijnie Merkus (penningmeester), Stefan
van der Vlist (wedstrijdsecretaris), Randy Streng (ledenadministratie), Jolanda Vianen, Michelle
Achterberg, Marloes de Wit, Mans Weghorst, Arthur Weghorst, Carla Molenaar, Renee Koolwijk, Maria
de Goeij, Ria Stolwijk, Marc Mulder, Marco Moons, Huibert Baars, Sander van der Tang, Marieke
Groeneveld, Marian Zuidam, Ron de Ruiter, Milan Merkus, Jerrin Groen, Karin Versluis, Yvette van der
Tang, Angela de Bruijn, Natascha Hooft, Manon van Vliet, Kelly Stolwijk, Esmee de Groot, Marjolein
Streefland, Anouk Mechielsen, Lizette Verkaik, Nico Stolwijk, Joost Bremmer, Erik van der Aar, Bellina
van Vliet, Salina Pols, Christa Boere, Judith Boere, Nicole Kool, Puck Bonnier, Esther Verhart, Henk
Groen.
Stemgerechtigde: 39 leden.
Afwezig:
Met kennisgeving: Lucie den Boer, Mark Aalders, Frans van Diemen, Fam. Pinkse, Peter v.d. Post,
Josefien v.d. Aar, Aad de Greef, Ria Merkus, Vincent van der Pouw, Jordy Streng (Mini-coördinator),
Zonder kennisgeving: overige leden.
1.

Opening door de voorzitter

Mededeling voor aanvang: er wordt een pauze ingelast na punt 6. De voorzitter opent de vergadering en heet
iedereen welkom. De voorzitter feliciteert de verschillende teams met hun kampioenschappen. Afgelopen
seizoen zijn er veel bezuinigingen toegepast, maar dit heeft wel zijn vruchten afgeworpen.
2.

Notulen vorige jaarvergadering

Notulen zijn goedgekeurd.
3.

Secretariaat

Verslag secretaris (Corné van der Pouw)
Het seizoen 2010-2011 loopt weer ten einde. Vanuit de gemeente Vlist (nog) geen officieel bericht ontvangen
omtrent het tarief zaalhuur 2012. Voorlopig is de zaalhuur nog bevroren op het oude tarief.
Gelukkig stromen er steeds meer berichten binnen als de zaal een keer niet gebruikt wordt voor een training.
Dit scheelt onnodige en hoge kosten voor VCH. Ga zo door trainers/coaches!
De website draait inmiddels ruim een jaar en wordt erg wisselend bekeken. De drukste momenten zijn vooral
in het weekend en met name bij thuiswedstrijden.
Een aantal leuke statistieken van de website over het jaar 2011 (tot nu toe):
Aantal hits 2011: 122.129
Maand met meeste dataverkeer: april 2011 - 610.3 MB
Meest gedownload document: Wedstrijdschema 2010-2011 deel 2.pdf – 120x
Meest gebruikte trefzin via zoekmachines: vch haastrecht – 238x
Meest gebruikte trefwoord via zoekmachines: haastrecht – 529x
De website is vooral bedoeld als informatieve bron voor alle leden van VCH en andere geïnteresseerden. Toch
doe ik bij deze weer een oproep om alle leuke stukjes, foto’s en andere zaken over volleybal en VCH op te
blijven sturen! Tevens zijn alle suggesties en tips voor de website van harte welkom.
4.

Financiën

Verslag penningmeester (Rijnie Merkus)
Door de harde financiële maatregelen die in het seizoen 2010-2011 zijn doorgevoerd is het verlies, ondanks
gestegen kosten beperkt gebleven tot € 393,-.
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In 2010 was het verlies gebudgetteerd op € 2.015,-. De reden dat het verlies beperkt is gebleven, komt door
de verstrekte subsidie van de Gemeente Vlist, de opbrengsten uit advertenties en sponsoren, gevoerde acties
en de contributieverhoging.
De doelstelling die vorig jaar bij de ledenvergadering is gemaakt, namelijk ervoor zorgen dat VCH uit de
financiële problemen raakt, is dan ook gehaald.
Om ervoor te zorgen dat VCH uit de financiële problemen blijft, zullen we het beleid wel moeten handhaven.
Daarnaast zal een contributieverhoging met 2,5% noodzakelijk zijn om een eventuele verhoging van de
zaalhuur en/of een eventuele stijging van de NeVoBo kosten te kunnen betalen.
Nieuwe kascommissie aanstellen: Michelle Achterberg en Marloes de Wit. Reserve: Arthur Weghorst.
5.

Verslagen van:

Ledenadministrateur (Randy)
Opzeggingen kunnen nog voor 1 juli schriftelijk ingediend worden. Een aantal leden zal vóór de aanvang van
de competitie hun spelerskaart moeten vernieuwen. Met een verlopen spelerskaart kan er absoluut niet
gespeeld worden. Meer info komt hierover op de website. Het ledenaantal komt volgend seizoen waarschijnlijk
uit op 130.
Recreanten (Karin)
4 teams. Veel veranderingen in wedstrijden. Wordt slecht geregeld vanuit nevobo. Waarschijnlijk 4 nieuwe
leden. Helaas ook weer aantal afmeldingen. Maria stopt met training geven. Sander wordt bedankt voor het
training geven, hij gaat wel door. Gaat leuk en erg gezellig. Karin geeft aan dat het Lentetoernooi erg
rommelig was door de datum etc. Liefst 24 maart 2012 lentetoernooi. Prominentenparade ook bijgewoond
door recreanten.
Huttendorp altijd erg druk, 220 kinderen en erg leuk. Organisatoren worden hartelijk bedankt door Karin.
Op het Bedrijventoernooi waren dit jaar 12 teams, erg gezellig. Bedrijventoernooi wordt dit jaar weer
georganiseerd. Voorkeur voor een datum is 12 november 2011.
Senioren (Vacant! – waarnemer: Marjola)
Heren 1 is gestart zonder trainer en coach en ook geëindigd zonder trainer/coach. Doordat vorig seizoen de
heren met de hakken over de sloot zich konden handhaven in de 2e klasse onder leiding van Olaf moesten ze
het nu allen doen. Een zwarte start van het seizoen met blessures en één zelfs van lange aard maakte de start
niet altijd even makkelijk. Door aanvulling vanuit Heren 3 kon dit gelukkig opgelost worden. De heren deden
hun uiterste best om de punten binnen te halen. Er waren goede wedstrijden maar soms zat er de klad in.
Ondanks alles bleef de sfeer goed en werd er fanatiek getraind. In januari haakte speler Rob af, logistiek was
het voor hem niet meer haalbaar. Vanaf januari gingen de heren er extra tegenaan. Helaas kwam na een
aantal weken er toch het inzicht dat het niet meer zou lukken.
Heren 2 is een team dat in de loop van de competitie aanvulling heeft gekregen van Robert Merkus. Zichzelf
trainend hebben de heren zich naar een mooie 3e plaats gebracht.
Heren 3 is een heel enthousiast team en uitgebreid tot 11 spelers, waarvan Jeroen alleen mee traint. Zaten
goed in de race in de eerste helft van het seizoen en de tweede helft kon er zelfs nog een gedacht gaan naar
promotie. Helaas niet gelukt maar een mooie gedeelde 3e plaats is prima.
Dames 1 is dit jaar gegaan als een speer met jonge spelers in het veld, mooie wedstrijden en fanatiek genoeg
om de begeerde promotie te gaan halen. Blessures werden goed opgevangen door de spelers. De promotie
was bijna gelukt maar het zat in de PD-wedstrijden niet echt mee. Een knap staaltje van de dames, de trainer
Aad had bijna zijn doel bereikt.
Dames 2 is een grote groep meiden waar een ieder zijn mening heeft en soms verdeeld waren over de sociale
wissels toepassen. Eerste helft van het seizoen goed gegaan, tweede helft kwam er een terugval wat
resulteerde dat er PD-wedstrijden gespeeld moesten worden voor handhaving in de 3e klasse. Op 1 set na die
gewonnen had moeten worden hebben ze het helaas niet gered. Van Dames 2 gaan er 2 spelers ons verlaten
en Maria gaat bij de recreanten spelen.
Dames 3 is het seizoen gestart met aanvulling vanuit de jeugd. Het was eerst wennen aan elkaar maar trainer
Erik heeft als ervaren trainer zich op de meiden gestort. Ze hebben de competitie afgesloten met een nette 8 e
plaats van de 11.
Junioren (vacant! – waarnemer: Marjola)
De jeugd heeft afgelopen jaar een goed seizoen gedraaid. Meisjes C eerste helft van het seizoen in de 2 e
klasse en kampioen geworden. Vervolgens tweede helft van het seizoen een klasse hoger en behaald daar een

Notulen: Jaarvergadering VCH 2011
d.d. 7 juni 2011

blz.3/5

nette 2e plaats. Een grote groep aangevuld met jonge spelers, maar draait onder Bellina en assistent Ralph
enorm goed.
Jongens B zijn in het nieuwe seizoen gestart in de B-klasse, met jonge spelers zoals Valentijn en Geert. Een
grote groep jongens met een behoorlijk intern niveauverschil in de groep. Er was afgesproken met trainer
Randy en het team dat het team tot en met december in deze opstelling bij elkaar zou blijven. Door
toevoeging van Marja als extra trainer was het de bedoeling dat de oudere meisjes C mee gingen trainen bij
de jongens onder leiding van Marja. In december zou dan gekeken worden of we het team konden splitsen in
een jongensgroep en een mixteam, zodat het team Meisjes C ook gereduceerd zou kunnen worden.
Helaas na een aantal trainingen hebben de meiden uit meisjes C besloten om niet meer mee te trainen. De
grote groep is in januari verder gegaan met Marja en Randy en in de twee helft van het seizoen werden, na
een lange investering vanuit meisjes C, de vruchten afgeworpen wat leidde tot een geweldig kampioenschap.
De laatste weken van het seizoen hebben een aantal jongens meegetraind met Heren 3. Door de goede
resultaten zullen de jongen volgend seizoen ook een sponsor hebben, te weten bloemisterij E.J. van Gils.
Meisjes A was de eerste helft van de competitie geheel compleet en eindigde op een 4 e plaats in de poule. In
januari startte de meiden weer vol enthouiasme, hoewel er in de loop van de maanden aanvulling gezocht
moest worden omdat Josefien en Marjolein tijdelijk niet speelde. Manon van Vliet kon heel goed de lege plaats
aanvullen, door een strategische inschrijving kon ze probleemloos spelen in zowel Dames 3 als Meisjes A. De
tweede helft van het seizoen werd met een prachtig kampioenschap afgesloten, waarbij zelfs champagne werd
geschonken door de sponsor.
Mini’s (Jordy)
Dit jaar begon VCH met 3 miniteams aan de competitie. De jongens die vorig jaar alleen trainde gingen dit
jaar voor het eerst competitie spelen in Niveau 3. Het jongensteam bestond uit 7 fanatieke jongetjes van 8 tot
10 jaar. Een nieuw lid had zich aan het begin van het jaar aangemeld: Mikey van Zuylen. Dit team stond
onder leiding van Jordy Streng, die de training en de coaching voor zijn rekening nam. Het team presteerde
bovenverwachting goed, met een derde plek als eindresultaat in het najaar van 2010. Door deze derde plek
promoveerde het jongensteam naar Niveau 4. De stap tussen Niveau 3 en Niveau 4 is erg groot. Dat
ondervond het team ook aan het begin. Echter was vooruitgang sterk waarneembaar. Dit resulteerde
uiteindelijk in een 11e plek waar in de laatste toernooitjes zelfs van teams uit de top 5 gewonnen werd. Al met
al heeft dit enthousiaste team een enorme groei gemaakt in volleybalcapaciteiten. Komend seizoen is het plan
om het najaar in Niveau 4 door te ontwikkelen en dan in het voorjaar van 2012 door te stromen naar Niveau
5.
Het meisjesteam van Niveau 4 van vorig jaar is doorgestroomd naar Niveau 5 werd dit jaar getraind en
gecoacht door Kelly Stolwijk en Edwin Haagen. Dit team heeft zeer goede resultaten geboekt dit jaar. In het
najaar werd een 5e plaats behaald, in het voorjaar werd er doorgegroeid naar een 2e plaats. Zeer
verdienstelijk. Deze meiden gaan volgend jaar op dezelfde voet verder in Niveau 6.
Het derde team wat aan de minicompetitie begon was het team van Niveau 6. Vorig jaar speelde deze meiden
Niveau 5. Dit team werd getraind door Bellina van Vliet in een gecombineerde training met Meisjes C1. Het
team werd gecoacht door ouders van de kinderen. De resultaten vielen tegen in het najaar met slechts een 8 e
plaats. Mede omdat er ook een tekort aan spelers was in Meisjes C1 is besloten om het miniteam op te heffen
en de meiden te integreren in Meisjes C1. Deze integratie is succesvol verlopen.
De organisatie van de competitie stond dit jaar in handen van een nieuw drietal bij de bond. De communicatie
tussen minicoördinator en bond is dit jaar soepel verlopen. De thuiswedstrijden waren goed georganiseerd,
ook de samenwerking met de SR-coördinator betreft het afleveren van scheidsrechters verliep beter dan vorig
jaar. Helaas kwam af en toe een team niet opdagen, waardoor het speelschema iets moest worden aangepast.
Dit jaar is begonnen met het beleid om jongens en meisjes bij de mini’s al gescheiden te laten trainen, omdat
beide groepen een andere aanpak behoeven. De jongens worden getraind door Jordy Streng. Dit jaar is er
een nieuw trainingslid (Ruud van Dijk) bijgekomen. Volgend jaar zal hij mee gaan draaien in de competitie.
Martijn Beumer heeft helaas opgezegd. Komend jaar zal Jordy Streng bijgestaan worden door Thijs Kwisthout,
die de functie van assistent minitrainer zal vervullen.
De meisjesgroep wordt getraind door Kelly Stolwijk en Edwin Haagen. Ook hier heeft VCH een viertal
trainingsleden mogen verwelkomen dit jaar, waarvan er een (Lisa Haagen) volgend jaar niet doorgaat.
Naast de competitie heeft de mini-afdeling van VCH een aantal nieuwe activiteiten georganiseerd. Zo werd er
in april 2011 een scholen clinic gegeven voor groep 7 en 8 van de basisschool St. Catharina, in samenwerking
met Liäne Duran die volleyballessen gaf op deze school. Als afsluiting van het seizoen een Ouder-Kind toernooi
georganiseerd. Op beide evenementen wordt zeer tevreden teruggekeken.
Net als in de notulen van vorig jaar, is er nog steeds de wens naar nieuwe miniballen. Op dit moment zijn er
slechts 9 ballen aanwezig. De minicoördinator ziet graag komend seizoen 12 miniballen.
Doelen voor volgend jaar zijn de verdere ontwikkeling van de jongens van Niveau 4 en de meisjes van Niveau
6 klaar stomen voor de C-jeugd. Hoop op nieuwe leden vanuit Huttendorp zodat er nog een nieuw
(meisjes)team (beginnend in Niveau 4) gevormd kan worden met de meetrainers.
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Trainerscoördinator (vacant! – waarnemer: Marjola)
Zie Junioren/Senioren.
Wedstrijdsecretaris/scheidsrechterszaken (Stefan)
Als wedstrijdsecretaris van deze vereniging kan ik terugkijken op een goed seizoen met vele sportieve
hoogtepunten. Dit seizoen was het zo dat alle senioren teams minimaal 4 sets moesten spelen en dat de
puntentelling op de schop is gegaan. Zelf heb ik dat als zeer positief ervaren en volgens mij velen anderen
met mij. In het begin was het wennen om altijd vier sets te spelen en werd er hier en daar gepufd, maar dat
is allemaal verdwenen. De competitie is zo een stuk competitiever geworden wat meer uitdaging biedt.
Voor komend seizoen gaan wij met 9 teams. 3 herenteams, 4 damesteams en 2 jeugdteams, een jongens B
en een meisjes B team, de competitie in. Voor komend seizoen staan er geen spelregelwijzigingen op het
programma. Er vindt wel een kleine positieve wijziging plaats indien tegenstanders een wedstrijd afmelden.
Was het dit seizoen zo, dat de tegenstander vijf punten in mindering kreeg plus een boete EN de wedstrijd
diende opnieuw vastgesteld en gespeeld te worden. Voor veel verenigingen was dit een doorn in het oog,
vooral vanwege de beschikbare ruimte en extra kosten die hiermee gepaard gingen. Vanaf volgend seizoen is
het hoogstwaarschijnlijk zo dat in de 2de klasse en lager de tegenstander vijf punten in mindering krijgt, het
team een boete krijgt EN de wedstrijd verloren wordt verklaard. Dit zou betekenen dat het andere team vijf
punten krijgt. Dit voorstel is gisteren bij de regioraad behandeld. Voor een exacte uitwerking zal ik jullie
komend seizoen op de hoogte stellen.
Vanaf di seizoen was het mogelijk om onbeperkt te kunnen uitwisselen in de vierde en vijfde klasse. Vanaf
komend seizoen kunnen we hier gebruik van maken aangezien we voor komend seizoen twee dames teams in
de vijfde klasse hebben ingeschreven.
Verder wil ik iedereen bedanken die zich op een één of andere manier heeft ingezet voor de vereniging. In
mijn geval gaat mijn dank natuurlijk uit naar alle scheidsrechters die het mogelijk maken om een wedstrijd te
spelen. In het bijzonder 1 scheidsrechter, Nico Stolwijk, welke zich vele jaren voor de vereniging verdienstelijk
heeft gemaakt als nevobo-scheidsrechter. Bij dezen wil ik hem hierbij dan ook van harte voor bedanken.
Vraag Michelle: Zijn wedstrijden van te voren verplaatsen?
Stefan: ja, dit kan zonder problemen; mits van te voren aangegeven.
Vraag Nico: welke regio qua spelen volgend seizoen ivm uitbreiding?
Stefan: Iedereen speelt binnen de oude regio mid-west.
6.

Goedkeuring beleid, decharge bestuur

Ja, goedkeuring beleid en decharge bestuur voor volgend seizoen.
Vraag Nico: stelt de vraag of het bestuur meer wil luisteren naar de leden in verband met
problemen/conflicten.
Het bestuur zal dit meenemen voor in de toekomst.
Tegen: 2 leden. Voor: 37 leden.
7.

Jubilea

Natuurlijk zijn er ook dit jaar weer mensen die hun jubilea vieren bij VCH. Gefeliciteerd en bedankt voor jullie
inzet de afgelopen jaren!
12,5 jaar: Randy Streng, Michelle Achterberg, Huibert
Baars, Marco Moons, Christa Boere, Renee Koolwijk,
Arthur Weghorst, Marloes de Wit, Marian Zuidam.
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Vooruitblik nieuwe seizoen

Trainingstijden
Marloes vraagt op donderdag D1 eerder kan.
Bestuur: wordt meegenomen, maar wordt erg lastig.
Kelly: hoe wordt trainer bekend gemaakt?
Bestuur: via mail en website.
Teamsamenstellingen commentaar:
Nico: waarom MA 5e klasse?
Bestuur: Vanuit bond bepaald. 4e klasse is aangevraagd. Anders D2 2 klassen lager.
Esther: waarom niet husselen?
Bestuur: Concept bepaald uit de voorkeur van coördinatoren en trainer teamsamenstellingen. Bestuur moest
op korte termijn een concept presenteren.
Judith: wanneer komen de nieuwe teamconcepten?
Bestuur: komt voor juli op de website.
Michelle: hoe vaak mag men meetrainen bij D1?
Bestuur: Bepaalt trainer.
Verschillende personen zijn voorstander om alle damesteams te husselen en 3 teams te maken. Het bestuur
zal dit meenemen.
9.

Vrijwilligers

Dringende oproep tot verschillende functies! VCH kan op deze manier niet goed draaien.
Vrijwilligers kunnen meer informatie krijgen bij het bestuur, zie ook de website!
10.

Rondvraag

Esther: waarom worden de teamindelingen zo laat bekend gemaakt?
Bestuur: op dit moment is er geen TC en geen tijd in het huidig bestuur om het eerder te presenteren. Ook de
eventueel aangevraagde teamgesprekken en voorkeur van trainers dien meegenomen te worden.
Nico geeft het idee om alle trainers samen te bundelen tot TC. Extra taak voor trainer.
Vraag uit de zaal: Waarom is er een spelersvacature voor D1?
Bestuur: op dit moment zijn er geen capabele spelers uit de onderliggende teams. Meisjes A1 heeft helaas ook
weinig meegetraind.

11.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

