Aanwezig (52 leden):

Mark Aalders, Joost Bremmer, Angela de Bruijn, Mike den Buurman, Geert
van Gils, Pieta van der Graaf, Jerrin Groen, Esmée de Groot, Jelle Hagen,
Marian van der Horst, Wim van der Horst, Roland de Jong, Renée Koolwijk,
Thijs Kwisthout, Hedy Lustenhouwer, Anouk Mechielsen, Gerard Merkus,
Ria Merkus, Carla Molenaar (penningmeester), Tobias Molenaar, Marc
Mulder, Annelies Pool, Corné van der Pouw, Vincent van der Pouw, Corine
Rietveld, Bas van Rossum, Susan van Rossum, Mieke de Ruiter
(secretaris), Ron de Ruiter (ledenadministrateur), Arnold Snippe, Kelly
Stolwijk, Nico Stolwijk, Ria Stolwijk, Tom Stolwijk, Marjolein Streefland,
Rob Streefland, Randy Streng, Ralph van der Tang, Sander van der Tang,
Ad Verkaik, Lizette Verkaik, Karin Versluis (voorzitter), Monique Verweij,
Anouk van Vliet, Bellina van Vliet, Manon van Vliet, Laurens van der Vlist,
Stefan van der Vlist (wedstrijdsecretaris), Laura de Vries, Arthur Weghorst,
Mans Weghorst, Marian Zuidam

Afwezig met kennisgeving:

Huibert Baars, Britt Dekker, Frans van Diemen, Maria de Goey, Bodil
Kalkman, Ruud Kuyper, Eline Mimpen, Peter van der Post, Martijn Rietveld,
Mark Verhoef, Renée van de Water, Melanie Zuidervliet

Afwezig zonder kennisgeving: Overige leden

1. Opening door de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering en is blij verrast met de grote opkomst. Zij benadrukt het
belang van de aanwezigheid bij deze vergadering en ook bij het kortgeleden gehouden groot
overleg, waarbij alle vrijwilligers uitgenodigd waren. Met z’n allen bepalen we de koers van de
club. Daarna wijst zij alvast naar het agendapunt “vrijwilligers gezocht” en verzoekt iedereen om
individueel of als team een vrijwilligerstaak op zich te willen nemen.
Karin geeft in haar openingswoord aan dat het komende seizoen haar laatste jaar zal zijn als
voorzitter van de club en dat er dus op de volgende jaarvergadering een nieuwe voorzitter
gekozen moet gaan worden.

2. Notulen vorige jaarvergadering (zie bijlage)
Notulen worden goedgekeurd.

3. Secretariaat
Verslag secretaris (Mieke)
Het seizoen 2014-2015 is bijna ten einde. Aan het begin van dit seizoen heb ik de functie van
secretaris overgenomen van Corné. Hij heeft zijn werkzaamheden goed aan mij overgedragen.
Voor mij is het nog wel een beetje bekijken hoe het allemaal werkt binnen een sportvereniging,
maar zo langzamerhand begin ik er al wat meer in te komen.
Het was in ieder geval een heel sportief seizoen met een aantal mooie kampioenschappen en
goede, maar ook gezellige acties voor de vereniging. Twee teams zijn dit jaar kampioen
geworden.
Afgelopen seizoen hebben we subsidies aangevraagd bij een aantal instanties, zoals bij de
Gemeente, bij Stichting Van den Akkerfonds, bij de Rabobank en bij NL Doet. Op alle aanvragen is
positief gereageerd en zijn de subsidies dus toegekend.

4. Financiën
Verslag penningmeester (Carla)
We hebben in 2014 een goed jaar gedraaid, er is ruim 3500 euro winst gemaakt.
Hiervoor bedanken we :

Donateurs (Gemeente Vlist, Rabobank, NL Doet, Van den Akker fonds)

Sponsoren (Camping Streefland/Welkoop, Insight 24, Coop, BTI)

De 12 adverteerders waarvan de logo’s op de VCH website staan

De organisatoren van toernooien (oliebollentoernooi, lentetoernooi recreanten)
Over 4 jaar bestaat VCH 50 jaar, we gaan hiervoor jaarlijks een bedrag opzij zetten. In 2014 is er
1000 euro apart gezet.
De contributie blijft het komend seizoen hetzelfde als het afgelopen seizoen voor de leden die 1x
in de week trainen.
De teams die 2x per week willen trainen moeten daarvoor, vanwege de zaalhuur, extra betalen.
Dat komt neer op €45,- per lid per jaar bovenop de reguliere contributie.
Als een team een actie onderneemt en daarmee geld verdient om de extra kosten te dekken,
wordt dat verrekend nadat de contributie is betaald.
Verslag kascontrolecommissie
Vrijdag 5 juni is de kas gecontroleerd door Jerrin Groen en Mark Aalders. De kas is goedgekeurd
en er is akkoord gegeven middels handtekeningen.
Volgend jaar wordt de kascommissie bemand door Mark Aalders en Mark Mulder, Jelle Hagen is
reserve.
5. Verslag van:
Verslag ledenadministrateur (Ron)
Mutatie ledenaantal 2014-2015
Huidige aantal leden (31 mei 2015)
Verwachte aantal afmeldingen seizoen 2015-2016
Verwachte aantal nieuwe leden
Aantal leden juli 2015 (prognose)
Specificatie huidige leden 31 mei 2015
Competitie spelende leden
69 leden
Recreantenleden
31 leden
Niet spelende leden (scheids/bestuur)
4 leden
-------------104 leden

104 leden
6 leden
0 leden
-------------98 leden
Begin volgend seizoen
67 leden
27 leden
4 leden
-------------98 leden

Dit volleybalseizoen zijn we begonnen met 101 leden. Gedurende het seizoen zijn er 7 nieuwe
leden bijgekomen. Voor zover nu bekend gaan we afscheid nemen van 6 leden. Opzeggen kan
echter nog tot 1 juli a.s. Mocht je willen opzeggen, doe dat dan liefst zo snel als mogelijk in
verband met de nieuwe team indelingen.
Let erop dat eventuele gesponsorde kleding moet worden ingeleverd. Opzegging is pas
gerealiseerd als je hiervan per mail een bevestiging hebt ontvangen. Zoals alle verenigingen is het
teruglopend leden aantal ook voor ons een reden tot zorg. Niet alleen in financieel opzicht maar
zeker ook voor de continuïteit van de vereniging. We willen dan ook een beroep op jullie doen om
in je naaste omgeving mensen enthousiast te maken voor het volleybal. Nodig familie, vrienden
en bekenden uit om eens een paar keer gratis en vrijblijvend mee te komen trainen. Dit kan op
allerlei niveaus en is voor alle leeftijden. Ook worden er gymnastieklessen verzorgd op de basis
scholen en worden er door actieve leden clinics verzorgd. Alle initiatieven of ideeën voor
ledenwerving zijn uiteraard meer dan welkom. Uiteraard niet alleen ideeën, maar zeker ook voor
hulp om dit uit te voeren.
Spelerspassen welke dit jaar verlopen, worden automatisch door de Nevobo vervangen in het
nieuwe speelseizoen. Wil je echter een andere foto op je spelerspas, met name voor de
jeugdspelers, moet je een nieuwe pasfoto laten maken. Doe dit dan vóór 3 augustus. Stuur je
digitale foto naar de ledenadministratie.
Sinds twee jaar zijn we begonnen met nieuwsbrieven via mail te verzenden. Als je deze niet hebt
ontvangen, is waarschijnlijk je mail adres niet of onjuist bij de ledenadministratie bekend. Graag
alle mutaties in adres-, telefoon-, of mailgegevens doorgeven aan
leden@volleybalclubhaastrecht.nl.

Heb je informatie die je wilt delen via Facebook? Stuur die dan naar ledenadministratie of
webmaster.
Jubilarissen van vorig jaar
12 ½ jaar
Annelies Pool:
Wim van de Horst:
Kelly Stolwijk:

Lid sinds 20-10-2001. Jubileum op 20-04-2014
Lid sinds 01-09-2001. Jubileum op 01-03-2014
Lid sinds 19-03-2002. Jubileum op 19-09-2014

Jubilarissen dit jaar:
12 ½ jaar
Jerrin Groen:
Carla Molenaar:
Marjolein Streefland:
Laura de Vries:

Lid
Lid
Lid
Lid

25 jaar
Roland de Jong:

Lid sinds 01-09-1990. Jubileum op 01-09-2015

sinds
sinds
sinds
sinds

23-09-2002.
18-09-2002.
19-11-2002.
30-10-2002.

Jubileum
Jubileum
Jubileum
Jubileum

op
op
op
op

23-03-2015
18-03-2015
19-05-2015
30-04-2015

Verslag wedstrijdsecretaris jeugd (Stefan)
Seizoen 2014-2015 is een niet onverdienstelijk seizoen geweest. Dames 1 heeft na de degradatie
vorig seizoen laten zien dat ze gewoon in de tweede klasse thuis horen. Zij zijn dit jaar overtuigd
kampioen geworden. Naast dit team is ook Recreanten Mix 1 overtuigend kampioen geworden met
maar liefst 13 punten voorsprong op nummer 2. Recreanten mix 2 is met 1 punt achterstand op
23de plek gekomen.
Zowel heren 1 als heren 2 kwamen dit jaar in de tweede klasse uit. Beide teams speelden een
klasse hoger dan vorig seizoen. Beide teams hebben zich overtuigend weten te handhaven. Heren
2 had op enig moment zelfs uitzicht op het kampioenschap.
Op de thuisspeelzaterdagen was het vaak redelijk druk in de zaal en probeerden ieder team het
beste van zichzelf te laten zien.
Volgend seizoen gaan we met evenveel teams de competitie in als afgelopen seizoen. Er is wel
een kleine wijziging in de samenstelling. Het meisjes A team is volgend jaar Dames 2. Volgend
seizoen spelen we met 2 dames teams, 3 heren teams, 1 meisjes B team en een Jongens B team.
Verder zullen er net als dit jaar weer vier recreantenteams zijn: 3 mixteams en één herenteam.
Spelregeltechnisch staat er voor volgend seizoen één grote verandering op stapel.
De netfoutregel wordt weer teruggedraaid. Vanaf volgend seizoen is het aanraken van net weer
fout. De verandering van een aantal jaar geleden, waarbij alleen de netband nog maar fout is, is
nog steeds niet bij iedereen duidelijk en geaccepteerd. Vanaf volgend seizoen moet daar weer
voor worden gefloten.
Hierop zijn slechts twee uitzonderingen:

Het onopzettelijk aanraken van het net met het haar is niet fout,

Als je je om moet draaien om een bal te spelen die niet in jouw buurt is en je raakt het net, is
dit ook niet fout omdat de bal niet in jouw buurt is.
In alle situaties dat je het net raakt en de bal speelt of probeert te spelen is fout!
Een andere wijziging is dat het wedstrijdshirt al tijdens het inslaan moet worden gedragen. Dit
zodat de scheidsrechter de spelernummers beter kan controleren.
Een andere wijziging is DWF.
Maar daar gaat Manon jullie iets meer over vertellen. Zij zal vanaf volgend seizoen tevens de
nieuwe wedstrijdsecretaris zijn van de vereniging. Na tien jaar draag ik het stokje graag over.
Een wijziging waar we volgend jaar naar alle waarschijnlijkheid wel mee te maken krijgen is met
DWF. DWF staat voor Digitaal Wedstrijd Formulier.
Vanaf dit seizoen is de Nevobo begonnen met de mogelijkheid om geen gebruik meer te maken
van een papieren wedstrijd formulier, maar van een digitaal wedstrijd formulier.
De spelers, de uitslagen e.d. worden dan allemaal elektronisch doorgegeven. Omdat steeds meer
verenigingen hier gebruik van maken en de kans aannemelijk is dat er volgend seizoen bij
tegenstanders gebruik van worden gemaakt, zullen jullie hier begin volgend seizoen over worden
geïnformeerd. Tevens zal er worden bekeken of wij als vereniging hiermee aan de slag gaan. De
verwachting is dat binnen enkele seizoenen de papierenformulieren er helemaal uitgaan.

Volgend seizoen
De eerste thuiswedstrijden zijn op zaterdag 19 september. Dat is tevens de start van de
competitie. De trainingen zullen weer beginnen in de week van 17 augustus.
Verslag coördinatoren
Recreanten (Monique): Er zijn 30 recreantenleden, waarvan 2 nieuwe leden, verdeeld over 4
teams. De recreanten hebben dit jaar weer een leuk eindejaarsuitje gehad.
Heren 1 (Joost): Prima seizoen achter de rug. Volgend seizoen trainer proberen te vinden en
hogerop komen.
Heren 2 (Sander): Prestaties gaan wat op en neer. Doelstelling komend jaar: niet te jojoën. Het
kampioenschap niet gehaald, maar het was wel een goed seizoen.
Heren 3 (Nico): Lekker gevolleybald en hebben de 7e plaats weten te behalen.
Dames 1 (Nico): Praatje met de dames gehad over wat we gaan doen. Eerste wedstrijd was
slecht. Werden steeds beter. Uiteindelijk kampioen geworden. Zijn net een weekendje
weggeweest. Volgend jaar weer verder. Sponsoren bedankt.
Meisjes 1 (Bellina): Was gezellig jaar. 1e klas gespeeld. De meisjes gaan nu naar de dames en
blijven bij elkaar en worden dames 2.
Meisjes B (Manon): Het gaat goed, zijn wat strubbelingen geweest, maar gaat nu weer lekker.
Jongens B (Corné): Begonnen met training geven en hierbij veel geleerd. In het begin was het
wennen. Na de kerst ging het beter. Zijn 3e geworden. Volgend jaar verder. Thijs ook (als hij
genoeg tijd heeft). Joost wil invaltrainer worden. We hebben hard nieuwe jongens nodig tussen de
12-15 jaar.
Verslag sponsorcommissie (Pieta en Bellina)
Insight 24 heeft sponsorcontract Heren 1 en Heren 3 met 3 jaar verlengd. Vanaf 1 augustus ook
shirtsponsor van Heren 2.
Verslag kledingcommissie (Bellina en Pieta)
Het oude shirt is uit de roulatie. Er wordt gezocht naar een vergelijkbaar shirt voor het begin van
het nieuwe seizoen.

6. Goedkeuring beleid, decharge bestuur
Het beleid is goedgekeurd.

7. Vrijwilligers gezocht!
Huttendorp:
Trainen van de recreanten:
Scheidsrechtercoördinator:
Materiaal beheer:
PR/ledenwerving/jaarmarkt:
Fondsen/sponsoring:
Bedrijventoernooi:
Clinics:
Oliebollentoernooi:

Dames 2 en Reneé (Recreanten)
Ralph (Heren 2) en Thijs (Heren 3)
Laurens (Heren 1)
Anouk (Dames 2), Jeroen, Mark, Jerrin (Heren 2)
Anouk (Dames 2), Jeroen, Mark, Jerrin (Heren 2)
Dames 1 (voorjaar)
Dames 1

8. Vooruitblik op het nieuwe seizoen
De concepten van de teamindeling en het trainingsschema worden uitgereikt. Er zijn wat vragen
en opmerkingen naar aanleiding van het voorlopige trainingsschema. Belangrijkste opmerkingen:

Training op maandag van dames 2 is een kwartiertje eerder. Sommigen kunnen dan niet op
tijd zijn.

Extra training heren op donderdag. Proeftijd van 2 maanden, daarna bekijken of er genoeg
animo voor is..

Recreanten wedstrijden op vrijdag, voorheen op woensdag.

9. Rondvraag
Karin vertelt over de gehouden AED-cursus in samenwerking met de ijsclub. De cursus was zeer
waardevol en werd erg op prijs gesteld. De certificaten werden aan de deelnemers van de cursus
uitgereikt.
Coolpacks liggen voortaan bij Rob achter de bar in verband met het telkens verdwijnen van de
voorraden.

10. Tips en tops











Meer activiteit op facebook.
Nieuwsbrief op papier (stuk of 50). Op zaterdag in de zaal tijdens wedstrijden. Dan kan het
gelezen worden door naaste mensen (toernooien, clinics, etc. in nieuwsbrief).
Nieuwsbrief op facebook.
Nog een leuk eindfeest of beginfeest organiseren.
Rooster tellen en fluiten: suggestie op persoon (niet op team), direct inroosteren, zelf ruilen.
Heren 2 wedstrijden s.v.p. weer om ± 12.30 uur.
Bij geen trainer, budget doorschuiven naar volgend jaar.
VCH Heren 2 op maandag en woensdag trainen zoals in het teamoverleg aangegeven.
Cheerleaders.
Activiteiten teams aanwijzen en per jaar laten rouleren. De teams kunnen onderling zelf de
activiteit uitwerken.

11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

