Jaarvergadering
Notulen jaarvergadering maandag 8 juni 2009
Aanwezig:
Salina Pols, Marjola Streng (Voorzitter), Marja de Graaf (Penningmeester), Karin Versluis (Recreanten
coördinator), Stefan van der Vlist (Wedstrijdzaken), Nicole Kool, Annette van Pooij, Peter van der Post,
Kelly Stolwijk, Nane Hofland, Ralph van der Tang, Sander van der Tang, Marian van de Horst, Lucie de
Boer, Ria Merkus, Christa Boere, Bellina van Vliet, Manon van Vliet, Esther Verhart, Jolanda Vianen,
Lizanne Vianen, Hester van der Vlist, Nico Stolwijk, Corné van der Pouw, Vincent van der Pouw, Milan
Merkus, Jeannette Bakker, Edith Finke, Yvette Boehlé, Henk Groen, Erik van der Aar, Marcella de Wit,
Marloes de Wit, Michelle Achterberg, Savannah van Dijk, Olaf Welting (later) & Joost Bremmer (later)
Stemgerechtigde: 31 leden.
Afwezig:
Met kennisgeving: Géjan van leeuwen, Maria de Goeij, Ron de Ruiter, Arthur van Drongelen, Aad de
Greef, Jerrin Groen, Randy Streng, Gerard Merkus, Marco Moons, Fam. Harmsen, Fam. Tuinenburg,
Thea Bos, Fam. Stuit, Fam Koolwijk en Marieke Groeneveld.
Zonder kennisgeving: overige leden.
1.

Opening door de voorzitter

De voorzitter (Marjola) opent de vergadering en feliciteert de verschillende teams. O.a. Heren 1 met
kampioenschap en promotie naar de 2de klasse, Dames 3 met promotie naar 4de klasse, Dames 1 met
handhaving in de 1ste klasse, Meisjes A2 met het najaarskampioenschap en bereiken halve finale beker.
Gemiddeld eindranking alle teams jeugd, mini’s was in middenmoot of daarboven. Goed resultaat voor dit
seizoen, het zal volgend seizoen moeilijk zijn om deze goede resultaten te handhaven.
Korte evaluatie afgelopen seizoen betreft bestuursontwikkelingen:
- Willy Stemerdink is halverwege het seizoen gestopt wegens zijn verhuizing naar Winterswijk.
- Henk Groen gestopt als trainerscoördinator vanwege privé omstandigheden.
- Het bestuur heeft momenteel een zeer kleine bezetting. Er is een hoop werk verricht door de overblijvende
mensen. Korte oproep om als lid / team te kijken of je iets voor de vereniging kan betekenen.
- Alle vrijwilligers worden bedankt die zich voor de vereniging hebben ingezet in welke vorm dan ook,
scheidsrechter, organisatie bedrijventoernooi, jeugdkamp, huttendorp, stroopwafelactie, trainers, coaches.
Tevens Stefan die zich met allerlei andere taken heeft bezig gehouden buiten zijn functie als
wedstrijdsecretaris en scheidsrechtercoördinator.
2.

Notulen vorige jaarvergadering

De vergadering was afgelopen jaar op 19 juni in plaats van 19 mei.
De notulen van de jaarvergadering van 19 juni 2008 worden goedgekeurd.
3.

Financiën (Marja)
Penningmeester doet een kort verslag van de gang van zaken.
Uitgaven

De kosten voor trainers/vrijwilligers zijn lager uitgevallen.

De huur voor de sportzaal is een stuk hoger uitgevallen, omdat we meer teams hebben en dus
meer trainings- en wedstrijduren.

De kosten voor de smash zijn iets lager.
•
De NeVoBo kosten zijn ook een stuk gestegen mede doordat we meer leden hebben en meer teams die
competitiespelen.
Inkomsten

De contributie-inkomsten zijn hoger dan begroot ondanks dat we de hoofdtrainers
contributievrij gegeven hebben. Het ledenaantal is gegroeid.

Er stond eind 2008 nog een bedrag van 688 euro open aan contributie.

We hebben aan vooruitbetaalde contributie ruim 5800 euro ontvangen.

De inkomsten voor de advertenties lopen terug. Zaak is om nieuwe adverteerders te krijgen.
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Er is dit jaar een bedrag van ruim 1000 euro aan subsidies binnen gekomen. Dit wordt elk jaar
wat minder door het subsidiebeleid van de gemeente.

Begroting
We hebben dit jaar een negatief resultaat van 1168 euro. We hebben nog wel een positief
saldo. De begroting voor 2010 is gebaseerd op de inkomsten en uitgaven van 2008 met wat
kleine aanpassingen. VCH moet proberen het exploitatie tekort zo klein mogelijk te houden om
de financiële kant van VCH gezond te houden.
Kascontrolecommissie
De boekhouding is gecontroleerd en geaccordeerd door Milan Merkus & Ralph van der Tang.
Contributie
De gemeente is van plan om de huur van de sporthal de komende drie jaar te verhogen met zo’n 10 % per
jaar. Aangezien de zaalhuur onze grootste kostenpost is stelt het bestuur voor om de contributie na drie jaar
geen verhoging dit jaar te verhogen met 5 % om de kosten te dekken.
Het bestuur stelt ook voor om de teams die twee keer per week trainen een toeslag van € 30.- per seizoen te
laten betalen. (Momenteel alleen Dames 1)
De reden van de zaalhuurverhoging is omdat de gemeente de verhuur van de sporthal
kostendekkend wil maken. In de omliggende gemeentes ligt de zaalhuur echter veel lager.
Samen met de gemeente & andere verenigingen zijn wij bezig om deze grote verhoging te
voorkomen.
De reden om een extra trainingtoeslag te betalen is omdat twee keer in de week trainen tot
aanzienlijke hogere zaalkosten leidt dan voor één keer in de week trainen. De vereniging wil
dit gedeeltelijk compenseren. De gebruiker betaalt. Dit gebeurt bij veel andere verenigingen
ook (waaronder VollinGo)(zie ook punt 5). Anders een hogere algemene verhoging voor alle
leden.
4.

Verslagen van:

Secretaris (vacant)
(Marjola) Per 1-12 is Willy Stemerdink gestopt in verband met verhuizing. De functie is sindsdien
gesplitst in Ledenadministratie & Secretaris (nieuwe stijl). Randy Streng doet de ledenadministratie
sindsdien.
Ledenadministratie (Randy Streng)
Afgelopen seizoen invoering sportlink, een database van de NeVoBo, een snel systeem voor invoering
gegevens van nieuwe leden en afmeldingen.
Komend seizoen invoering digitale pasfoto. Voor 1 juli zullen diverse VCH-leden (publicatie Smash)
hun digitale pasfoto moeten laten maken bij een aangewezen vakfotograaf. Anders is het niet zeker
dat er een nieuwe spelerspas is bij aanvang van de competitie op 19 september.
Secretaris (nieuwe stijl)(vacant)
Deze werkzaamheden zijn door Marjola en Stefan overgenomen. Voor een goede gang van zaken is
echter wel een nieuwe secretaris nodig. Hiervoor is een ‘vacature’ brief aan de aanwezige leden
uitgedeeld.
Recreanten (Karin)
Komend seizoen zal er net als tijdens dit seizoen met 4 recreanten teams gespeeld gaan worden.
We hebben dit jaar weer het bedrijventoernooi gehad, hebben meegedaan aan het organiseren van
een ochtend voor het huttendorp. Hierbij ondersteuning gehad van Jeannette Bakker en Esther
Verhart uit Dames 2, welke hiervoor bedankt worden. Ook worden Sander van der Tang en Maria de
Goeij bedankt voor het geven van de trainingen.
De stroopwafelactie viel eigenlijk een beetje tegen. Wij hadden het idee dat men niet helemaal
begreep dat de opbrengst voor het jubileumfeest was. We hadden verwacht dat de meeste leden een
stuk enthousiaster zouden zijn dan nu het geval was. Want het geld wat opgehaald is, wordt gebruikt
voor het jubileumfeest van zaterdag 5 september.
Verder het verzoek om eens bij je zelf te raden te gaan of het geen idee was om het bestuur of de
vereniging op een één of andere manier te supporten. Hoewel er redelijk wat gedaan wordt, komen
veel dingen helaas toch telkens bij dezelfde mensen terecht. Karin geeft aan dat Marjola dit jaar veel
werk heeft verzet en veel verstand van zaken heeft en bedankt haar namens de leden hiervoor.
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Senioren (Vacant)
Henk is vanwege privé omstandigheden halverwege seizoen gestopt met deze functie en met het
geven van training aan D3. De training van Dames is door Aad de Greef van Dames 1 voor de rest van
het seizoen opgevangen waar we zeer blij mee waren.
We hebben een nieuwe trainer van buiten de vereniging kunnen aantrekken. Olaf Welting, komt van
VollinGo af. Hij gaat Heren 1 en het nieuw te vormen Heren 3 trainen.
Junioren (vacant)
(Marjola) Bij de jeugd was de opkomst en inzet eigenlijk altijd goed.
Voor 2 jeugdteams sponsorcontracten binnengehaald, te weten; Ammers Trading, Hr. van hooft en
Camping Streefland Hr. Streefland. Bij de mini’s een contractverlenging contract van 1 jaar door
Belmar Onderhoud Hr. van Vliet voor niveau 5 en 6.
Waardevolle toevoeging voor de vereniging. Tevens contractverlenging door Balans voor Heren 1 van
3 jaar.
Mini’s (Jeannette)
Het was een goed mini seizoen. Veel nieuwe kinderen in de jongste groep bij Edith op donderdag
(totaal 17 kinderen). Gestart met 2 niveaus 4 en in januari een extra groep niveau 3. Prima opkomst
bij de training en enthousiaste kinderen. De resultaten werden beter in de 2de helft.
Assistentie van de jeugd (Manon, Kelly & Marcella) was erg prettig.
Volgend seizoen gaan er 11 kinderen door naar de C. Er blijven twee mini teams over. Niveau 5 en een
niveau 4. Alle mini’s gaan tegelijkertijd trainen op maandagavond.
In het nieuwe seizoen hopen we met voldoende inschrijvingen een nieuwe groep te kunnen starten
met 6 en 7 jarigen.
Trainerscoördinator (vacant)
(Marjola) Voor volgend jaar hebben we ook weer voor ieder team een trainer kunnen vinden.
Dames 1: Aad de Greef
Dames 2: Henk Groen
Dames 3: Sander vd Tang
Heren 1: Olaf Welting
Heren 2: genoeg eigen trainers
Heren 3: Olaf Welting
Meisjes A1: Nico Stolwijk
Meisjes A2: Erik vd Aar
Meisjes C1: Bellina van Vliet
Jongens C1: Randy Streng
Mini’s: Edith Finke, Jeannette Bakker & Marian van der Horst
Als een trainer dat wil, zullen wij proberen hiervoor een assistent te regelen. Dit is in verband met het
doorgeven van de voorkeuren van assistenten nog niet in het schema verwerkt.
PR en Smash (Annemieke)
De smash is dit jaar vijf maal netjes op tijd uitgekomen. Dames 1 heeft de verspreiding van de Smash
voor haar rekening genomen. Dit zal komend seizoen ook weer het geval zijn. De opmaak geschiedde
door Gerard Merkus. Annemieke Koning heeft haar lidmaatschap opgezegd, maar ook komend seizoen
kunnen de stukjes naar redactiesmash@gmail.com verstuurd worden.
Wedstrijdsecretaris/scheidsrechterzaken (Stefan)
Dit jaar met negen competitie spelende teams gespeeld. Dit worden er volgend jaar tien. Het mix A1
team houdt op te bestaan. De hierin spelende leden gaan naar andere teams. Er wordt een nieuw
Heren 3 team gevormd welke een afsplitsing is van H2 aangevuld met jeugd. Deze beginnen in de 5de
klasse. Tevens een nieuw C team onder leiding van Bellina.
Net als andere jaren zullen we proberen iedereen op één zaterdag thuis te laten spelen. Vanwege een
extra team zullen dit lange dagen worden. Om 9.00 begint MC1 en om 5 uur Heren 1 en Dames 1.
Betreffende de planning is dit veruit het makkelijkst. De kans op uitloop is niet zo heel erg groot
vanwege het afgelopen jaar doorgevoerde langere speeltijd. Jeugd 1,5 uur, senioren 1,75 uur,
senioren vanaf de 1ste klasse 2 uur. De eerste thuiswedstrijden zullen zaterdag 26 september zijn.
Tevens zal de verandering met de teltafel in de hoek dit jaar gehandhaafd blijven. Dit wordt door
spelers als toeschouwers als positief ervaren.
Volgend jaar zullen wij over nieuwe netten + antennes beschikken die conform de NeVoBo richtlijnen
zijn. Ook krijgen we een nieuw mininet.
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Scheidsrechters:
Jeannette heeft aangegeven veel moeite te hebben met het vinden van scheidsrechters voor
miniwedstrijden. We zullen proberen deze op dezelfde dag als de gewone competitie te plannen en dan
C-jeugd aan te wijzen. Hiermee worden ze wijsgemaakt met het fluiten en stromen dan zo hopelijk
door naar de gewone competitie waar we helaas nog steeds een tekort aan scheidsrechters hebben.
Ieder team speelt jaarlijks 22 wedstrijden waarvan 11 thuis. Hiervoor zijn dus 11 scheidsrechters
nodig. In het geval een team minder scheidsrechter levert, moet dit door een ander team
gecompenseerd worden. In het geval van sommige teams is dat de afgelopen seizoenen helaas 11x of
iets minder het geval geweest. Dit geldt ook voor NeVoBo scheidsrechters. Deze komen helaas niet uit
de lucht vallen. Hiervoor dient de vereniging ook scheidsrechters te leveren welke de afgelopen
seizoenen altijd door de Heren zijn geleverd.
De vereniging zal bekijken of er een vrijwillige verbetering optreedt. Mocht dat niet het geval zijn, dan
zullen er maatregelen genomen gaan worden.
5.

Goedkeuring beleid, decharge bestuur

Het beleid zoals het bestuur voer het afgelopen jaar heeft gevoerd wordt door de aanwezige leden
goedgekeurd.
Er zijn geen aanmeldingen voor bestuursfuncties ontvangen.
Het bestuur ziet er voor het komende seizoen als volgt uit:
Voorzitter
- Marjola Streng
Penningmeester
- vacant
Secretaris
- vacant
Senioren
- vacant
Trainingscoördinator
- vacant
Wedstrijdsecretariaat/Scheidsrechterzaken
- Stefan van der Vlist
Recreanten/PR
- Karin Versluis
Smash
- Dames 1
Er is een organogram van de organisatie van VCH gemaakt en is uitgedeeld aan de aanwezige leden, waarmee
in één blik gezien kan worden welke openstaande vacatures er zijn
Betreffende het voorstel voor contributieverhoging.

5% algemene contributieverhoging: geen bezwaren

30 euro toeslag voor eenmalige training: 17 bezwaren, welke meer is dan helft van de
stemgerechtigden.

Nieuw voorstel door aanwezige leden: 6% algemene contributieverhoging: voorstel is door het bestuur
en aanwezige leden aanvaard.
Vanaf het seizoen 2009-2010 zullen de contributies 6% hoger zijn dan in het seizoen 2008-2009.
6.

Jubilea

Er zijn dit jaar weer een aantal die we even in het zonnetje zetten.
12,5 jaar bij VCH is: Esther Verhart.
25 jaar bij VCH is: Ria Merkus
Verder is Henk Groen 25 jaar materiaalman bij VCH.
7.

Vooruitblik nieuwe seizoen

Helaas zijn er heel veel vacatures te vervullen binnen het bestuur (zie Organogram). Wij willen dit graag
vervuld zien, omdat het zoals het dit jaar is gegaan volgend jaar niet kan. De last van het draaien van de
vereniging rust nu op te weinig schouders.
De term contributievrij zal worden vervangen door trainersvergoeding. Deze zijn integraal achter deze notulen
opgenomen.
Vanaf 1 juli 2009 zal de foyer in handen zijn van Stichting Concordia. Als vereniging proberen we erachter te
komen wat haar exacte doelstellingen zijn. Volgens de gemeente zal de foyer gewoon bruikbaar zijn voor
sportverenigingen.
Stefan en Marjola hebben een concept teamindeling en concept trainingsindeling gemaakt welke op de tafels
liggen. Tijdens de trainingsvergaderingen en gesprekken met teams / individuele spelers hebben de meeste
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mensen hun voorkeur kunnen uiten en heeft het bestuur zijn ideeën overgebracht. Zoals ieder jaar kan er ook
dit jaar helaas niet met ieders wensen (volledig) rekening gehouden worden.
Trainingstijden
Op woensdagavond proberen we 1,5 uur extra te krijgen (20.00 – 21.30). Dit ivm gebrek aan mogelijkheden
op maandag en donderdag. Sinds verleden jaar maken we tevens gebruik van de zaal op dinsdagavond (18.30
– 20.00). Dit blijven we volgend jaar doen.
Dames 2 gaat weer terug naar donderdag en Heren 2 terug naar de maandag (net als seizoen 2007-2008).
Esther vraagt of er rekening mee gehouden is dat Maria om de week de recreanten traint. Er is geprobeerd
rekening mee te houden. Op dezelfde avond is helaas niet mogelijk ivm Erik vd Aar (MA2) & Sander vd Tang
(Recr). Sander gaat waarschijnlijk ook op woensdag training aan Dames 3 geven als de gemeente de
aangevraagde 1,5 uur op woensdag aan VCH toekent en Dames 3 instemt met deze traingsavond.
Het blijven concepten waarin nog geschoven kan worden, maar dit zal in overleg met trainers/team moeten
geschieden.
Teamsamenstellingen commentaar:
Heren 1 t/m Heren 3: X
Dames 1: Marloes wil het liefst in D3, dit heeft zij ook aan Aad aangegeven. Dit is Marjola en Stefan
onbekend. Dit zal met Aad besproken worden.
Dames 2: Zij blijven zoals afgelopen seizoen. Marjola: wij hebben jullie verzoek gehoord en jullie
samenstelling in stand gelaten. Het bestuur verwacht daar wel een tegenprestatie voor. De vereniging vraagt
uit dit 10 koppige team enige vrijwillige inzet voor de vereniging.
Dames 3: Christianne & Jolieke hebben aan Marjola aangegeven te blijven spelen komend seizoen.
Meisjes A1: X
Meisjes A2: Malou vd Schaft in MA2 vanwege leeftijd. Anders te veel dispensatie C-jeugd.
Jongens C1: Veel spelers, maar niet iedereen gaat wedstrijd spelen.
Meisjes C1: Claudia Hooft hoort in Jongens C1. Zij zal als enig meisje in het jongensteam spelen. Dit is met de
trainer en Claudia besproken.
8

Vrijwilligers

Verzoek om vrijwilligers. Dit om het bestuur aan te vullen of scheidsrechters.
9

Rondvraag

Annette van Pooij: waarom worden de teamindelingen en trainingstijden niet eerder bekend gemaakt. Dit
omdat ze tot veel discussie leiden tijdens de vergadering en het misschien handig is om dit te voorkomen.
(Marjola) vroeger werden ze aan het begin van het seizoen gepubliceerd en was er eigenlijk helemaal geen
inspraak. Dit is enkele jaren geleden veranderd, tevens om leden hun mening te laten geven en om mensen
naar de jaarvergadering te lokken.
De reden dat ze niet eerder gepubliceerd zijn, is omdat ze gewoonweg niet eerder af zijn. Er moet veel met
trainers / individuele spelers overlegd worden en dat kost best veel tijd. De meeste dingen zijn pas in het
weekend afgerond.
10

Sluiting

Afscheid Marja de Graaf welke zes jaar het penningmeesterschap heeft vervuld. De overige bestuursleden
bedanken haar voor haar inzet van de afgelopen jaren. Namens het bestuur krijgt ze en kaasje en een fles
wijn.
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RICHTLIJNEN TRAINERSVERGOEDING
SEIZOEN 2009-2010

VCH wil als vereniging een ieder tegemoet komen die wekelijks voor de vereniging
klaar staan door middel van het geven van trainingen aan een team.
In de jaarvergadering van 19 juni 2008, heeft het bestuur het idee aan de leden
voorgelegd om trainers hierin tegemoet te komen. Voor het seizoen 2008-2009 waren
dan ook de meeste trainers volledig contributie vrijgesteld. Na evaluatie blijkt de
huidige regeling een zware wissel op de begroting te trekken. Per ingang van seizoen
2009 – 2010 zal de term contributievrij vervallen en door de term trainersvergoeding
worden vervangen.
Een vaste trainersvergoeding is verdeeld in drie gradaties, afhankelijk van het te
trainen team.
De vergoeding geldt alleen voor hoofdtrainers. Waarom alleen hoofdtrainers? Een
hoofdtrainer is iemand die dient te beschikken over minimaal VT2. Deze heeft hier veel
energie en moeite ingestoken om deze licentie te halen. Om deze licentie als VT2
trainer te behouden, die 4 jaar geldig is, zijn VT2 trainers verplicht een aantal
cursussen/workshops te volgen om punten te halen voor een verlenging van deze
licentie. Bij niet voldoende behaalde punten komt de licentie te vervallen.
Tevens dient de hoofdtrainer iedere week een training voor te bereiden en te geven en
draagt verantwoordelijkheid over het team. In het geval van afwezigheid dient de
hoofdtrainer een vervanger te regelen.
Het bestuur houdt zich het recht voor om hier in bijzondere gevallen van af te wijken.
Een hoofdtrainer, die minimaal één keer in de week training geeft, krijgt een
vergoeding per seizoen van:
€ 100,- indien deze voor een minigroep staat
€ 150,- indien deze voor een jeugdteam staat (Jeugd C t/m A)
€ 175,- indien deze voor een seniorenteam staat
€ 125,- indien deze voor een recreantengroep staat
In het geval er twee hoofdtrainers op één team staan, dienen zij de vergoeding te
verdelen.
Het bestuur zal deze regeling ieder jaar herzien en houdt het recht de bedragen aan te
passen, indien zij dat nodig achten.
Namens bestuur VCH,
M. Streng.
voorzitter

