Jaarvergadering
Notulen Algemene Leden Vergadering maandag 31 mei 2010
Aanwezig:
Marjola Streng (voorzitter), Corné van der Pouw (secretaris), Rijnie Merkus (penningmeester), Stefan
van der Vlist (wedstrijdsecretaris), Randy Streng (ledenadministratie), Nellie Boot (gastspreker),
Sander van der Tang, Ralph van der Tang, Ria Merkus, Rob Werkhoven, Marloes de Wit, Michelle
Achterberg, Lizanne Vianen, Jolanda Vianen, Bellina van Vliet, Manon van Vliet, Ron de Ruiter, Maria
de Goeij, Marc Mulder, Gerjan van Leeuwen, Natascha Hooft, Angela de Bruijn, Vincent van der Pouw,
Josefien van der Aar, Jerrin Groen, Anouk Mechielsen, Kelly Stolwijk, Nane Hofland, Mark Aalders,
Marian van der Horst, Aad de Greef, Milan Merkus, Esther Verhart, Karin Versluis, Henk Groen, Nico
Stolwijk, Marja Tigchelaar, Edith Finke, Savannah van Dijk, Gé Slootjes, Roland de Jong, Joost
Bremmer, Jeannette Bakker, Tom Stolwijk.
Stemgerechtigde: 39 leden.
Afwezig:
Met kennisgeving: Martijn Beumer, Lucie den Boer, Salina Pols, Chris Verkaik, Marco Moons, Peter van
der Heijden, Frans van Diemen, Lotte Tuinenburg, Thea Bos.
Zonder kennisgeving: overige leden.
1.

Opening door de voorzitter

Marjola Streng opent de vergadering en heet iedereen welkom. Vanavond zal onze gastspreker, Nellie boot,
het één en ander vertellen hoe VCH als vereniging kan blijven bestaan en hoe de leden ook een steentje
kunnen bijdragen.
Korte evaluatie van afgelopen seizoen betreft bestuursontwikkelingen. Er heeft een behoorlijke wisseling
plaatsgevonden betreft de bestuurssamenstelling. Per 1 oktober 2009 een nieuwe secretaris, Corné v.d. Pouw,
en de definitieve aanstelling van Marjola Streng als voorzitter. Tevens is er nieuwe penningmeester bij VCH,
per 31 december 2009 vallen de financiën onder de hoede van Rijnie Merkus.
Marjola benadrukt dat er een meer structurele aanpak nodig is binnen de vereniging. Alle in- en uitgaven
zullen aangetoond moeten worden bij de penningmeester. Anno 2010 begint een vereniging steeds meer en
meer een bedrijf te worden. Dit jaar hulp gehad van bijvoorbeeld administratiekantoor Balans en een Nevoboconsulent.
Afgelopen seizoen veel veranderingen, het realiseren van de website en dus het wegvallen van de Smash. In
de toekomst zal dit zeer zeker kostenbesparend zijn! De drastische verhoging van de zaalhuur werkt
daarentegen niet mee. Ook de Nevobo kosten zijn weer omhoog gegaan.
Dringende oproep tot de hulp van leden! Een sociale vereniging is erg belangrijk, maar de leden zullen daar
steeds meer voor moeten doen; zeker als we willen blijven volleyballen zoals de afgelopen jaren.
2.

Notulen vorige jaarvergadering

Notulen zijn goedgekeurd.
3.

Secretariaat

Verslag secretaris (Corné van der Pouw)
Tweede functie van de secretaris is websitebeheerder. De Smash is verdwenen vanwege te hoge kosten en
volgens het bestuur is een website een beter communicatiemiddel anno 2010. Door middel van de website
willen we de adverteerders en sponsoren uitbreiden in de komende jaren. De leden zullen ook een rol spelen
bij het gebruik van een website; wedstrijdverslagen, wetenswaardigheden teams, foto’s enzovoorts kunnen
allemaal naar de secretaris.
De zaalhuur is in een paar jaar tijd extreem verhoogd! Een zeer grote kostenpost voor VCH, dus we gaan
bijvoorbeeld bezuinigen op minder trainingen na het einde van de competitie. Zie ook de financiën.
Teams moeten minimaal drie weken van te voren doorgeven aan de secretaris wanneer er geen trainingen
zullen zijn, dit in verband met het verminderen van de zaalhuurkosten. Een voorbeeld van de zaalhuurkosten;
één extra training per week kost € 1000 per seizoen per team!
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4.

Financiën

Gastspreker (Nellie Boot)
Een vereniging staande houden, anno 2010, is niet meer zo eenvoudig als in de voorgaande jaren. Volledige
inzet van de leden is voor een vereniging zeer belangrijk! In de toekomst zal de subsidie voor verenigingen
nagenoeg nihil zijn of worden afgeschaft.
Verslag penningmeester (Rijnie Merkus)
Het boekjaar 2009 is afgesloten met een tekort van € 4.750. Explosieve stijging zaalhuur en nevobo kosten.
Toernooien en evenementen moeten kostendekkend zijn in het seizoen 2010-2011.
Toelichting begroting voor het jaar 2010:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Noodzakelijke vergoeding trainers/vrijwilligers:
Grote kostenpost; de zaalhuur (twee weken eerder stoppen met trainen):
Nevobo-kosten (excl. toernooien)
Website (vervallen Smash = kostenbesparing van € 840)
Representatie (koffie bij trainers-/jaarvergadering, telefoonkosten)
Verzekeringen
Boekhouding/kantoor (printkosten, postzegels etc.)
Vrijwilligerspresentjes
Kampioenschappen
Totaal:

€ 2138
€ 15820
€ 5205
€ 100
€ 200
€ 150
€ 150
€ 200
€ 200
€ 24.163

Bij geen verhoging van de contributie leidt de vereniging een verlies van € 4000. De ontvangsten van
sponsors en adverteerders moeten het overige tekort (naast de contributieverhoging!) opvangen.
Noodzakelijk contributievoorstel van het bestuur voor het seizoen 2010-2011:
Seizoen 2010-2011
Peildatum 1 oktober 2010
Leeftijd
Geboortedatum in de reeks
t/m 9 jaar
Van 1 okt 2000 Tot heden
10-11 jaar
Van 1 okt 1998 Tot 1 okt 2000
12-15 jaar
Van 1 okt 1994 Tot 1 okt 1998
16-18 jaar
Van 1 okt 1992 Tot 1 okt 1994
Van 18 jaar Van oneindig
Tot 1 okt 1992
Recreanten
Senioren
Senioren (2x trainen)
Senioren (+ 15 min. trainen

1
€
€
€
€
€
€
€
€
€

termijn
100
115
157,50
165
220
160
220
260
230

2
€
€
€
€
€
€
€
€
€

termijnen
50
57,50
78,75
82,50
110
80
110
130
115

Belangrijke vragen van de leden over de financiën
Edith: Hoe zit het met eventuele fusiemogelijkheden?
Marjola (vz): Nee, wel over nagedacht maar is op dit moment uitgesloten. De volleybalvereniging in Stolwijk is
ook bijna onderuit gegaan. Vollingo geen optie vanwege ander type vereniging en beleid. Optie andere
verenigingen wordt afgewezen. ‘Apartheid’ van onze volleybalvereniging proberen hoog te houden.
Jolanda: Betekend het dus dat volgend seizoen Dames 1 260 euro contributie gaat betalen?
Bestuur: Dat is correct.
Marja: Is het mogelijk om de tekortkomingen van VCH te spreiden over 2 jaar contributie?
Rijnie (pm): Nee, dan zal VCH de kosten niet meer kunnen opbrengen.
Mark: Wat waren dit seizoen de advertentie/sponsor inkomsten?
Rijnie (pm): 1250 euro
Stemming over het voorstel van het bestuur voor de contributie:
Tegen; 2 leden. Voor; 37 leden.
Er wordt een voorstel gedaan uit de zaal om de kosten van Dames 1 meer over de verschillende teams te
verdelen. Na een snelle berekening van de penningmeester is het voorstel: 228 euro voor alle senioren.
Stemming over bovenstaand voorstel:
Voor: 5 stemmen. Tegen: 34 leden.
Dit voorstel is afgeworpen door de leden en het voorstel van het bestuur wordt afgehamerd.
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Nieuwe kascommissie aanstellen: Sander v.d. Tang, Michelle Achterberg, Marloes de Wit (reserve) stellen zich
beschikbaar.
5.

Verslagen van:

Ledenadministrateur (Randy)
Randy benadrukt de procedure hoe men het lidmaatschap bij VCH moet opzeggen. Schriftelijk voor 1 juli, er
worden geen uitzonderingen gemaakt. In het nieuwe seizoen waarschijnlijk weer 140 leden.
Recreanten (Karin)
30 fanatieke leden op dit moment. Weer vier competitie spelende teams voor volgend jaar. Eén team is
kampioen geworden in de poule. Zeer blij met trainers (Sander en Maria).
Lentetoernooi waren er 10 teams. Bedankje aan Karin namens bestuur voor het organiseren van de VCHHuttendorp ochtend!
Senioren (Vacant! – waarnemer: Marjola/Stefan)
Zie wedstrijdsecretaris.
Junioren (vacant! – waarnemer: Marjola/Stefan)
Zie wedstrijdsecretaris.
Mini’s (Jeannette)
Een aantal teams hebben 5e en 6e plaatsen veroverd in toernooien. Uitstekend. Jongens mini’s zijn heel erg
gedreven in het spelletje. Jongens niveau kan volgend seizoen hoger. Meisjes niveau kan ook hoger.
Eén team wordt op dit moment zelfs gesponsord. Bij overige teams coachen ouders, gaat prima. Nog steeds
vraag naar extra ballen.
Het scheidsen van de mini’s moet beter. Verzoek tot betere communicatie en opkomst in verband met
scheidsrechters jeugd C.
Trainerscoördinator (vacant! – waarnemer: Marjola)
Teamgesprekken zijn goed verlopen en er is opgemerkt dat de meeste leden een gesprek op prijs stellen.
Problemen komen ook beter aan bod zonder trainer erbij.
Wedstrijdsecretaris/scheidsrechterszaken (Stefan)
Resultaten prima dit jaar, veel teams handhaven zich in dezelfde klasse. In het nieuwe seizoen drie heren-,
drie dames- en drie jeugdteams.
Er zit een fusie van de nevobo aan te komen. Nieuwe regio waar VCH in terecht komt gaat regio West heten.
Alle senioren dienen minimaal 4 sets te spelen. Bij een gelijkspel moet er winnend team zijn, dus vijf sets
(laatste set tot de 15 punten).
Tevens een dringend verzoek tot betere controle van wedstrijdschema (tellen/fluiten)!
6.

Goedkeuring beleid, decharge bestuur

Ja, goedkeuring beleid en decharge bestuur voor volgend seizoen.
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!
25 jaar: Dik Schep (helaas niet aanwezig)
Jeannette Bakker
12,5 jaar: Marja Tigchelaar
Karin Versluis
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Vooruitblik nieuwe seizoen

Helaas afscheid van de mini’s-trainers: Jeannette, Marjan en Edith.
Ook Olaf Welting (niet aanwezig) stopt helaas met het trainen van Heren 1 en 3.
Trainingstijden
Zie uitgedeelde schema.
Teamsamenstellingen commentaar:
De indeling van de teams is een conceptversie! Opzeggen voor volgend seizoen? Uiterlijk 1 juli.
Uit de zaal wordt de vraag gesteld waarom een deel van meisjes B naar dames 3 gaat. Een groot tekort van
speelsters bij Dames 3. Een aantal leden zijn het hier niet mee eens, worden verzocht om na de vergadering
hier met het bestuur verder over te discussiëren.
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

Jeannette: Gaan er mini’s naar de jeugd?
Marjola: Ja, voorkeur om in zijn geheel mini’s meisjes (niveau 5) naar jeugd C over te plaatsen. Of dit de
gehele groep gaat worden wordt door de TC nader bekeken. Eventueel mixen.
Roland: Vraag naar een trainer voor heren 1.
Marjola: Een groot vraagteken op dit moment. Grote zoektocht door bestuur is in volle gang.
11.

Sluiting

Edith stelt haar vrijwilligersbijdrage beschikbaar aan VCH. Namens het gehele bestuur; bedankt!

