
 

 

 
 
Aanwezig (33 leden): Angela de Bruijn, Maria de Goey, Pieta van der Graaf, Jerrin Groen, Marian 

van der Horst, Wim van der Horst, Thijs Kwisthout, Hedy Lustenhouwer, 

Gerard Merkus, Ria Merkus, Carla Molenaar (penningmeester), Tobias 
Molenaar, Marc Mulder, Corné van der Pouw, Corine Rietveld, Jeroen 
Roest, Susan van Rossum, Mieke de Ruiter (secretaris), Ron de Ruiter 
(ledenadministrateur), Kelly Stolwijk, Nico Stolwijk, Ria Stolwijk, Sander 

van der Tang, Lizette Verkaik, Karin Versluis (voorzitter), Rein Versluis, 
Anouk van Vliet, Bellina van Vliet, Manon van Vliet (wedstrijdsecretaris), 
Laurens van der Vlist, Stefan van der Vlist, Laura de Vries, Arthur 

Weghorst 
 
Afwezig met kennisgeving: Huibert Baars, Thea Bos, Mike den Buurman, Britt Dekker, Yolanda 

Hartman, Bodil Kalkman, Renee Koolwijk, Annelies Pool, Mark Verhoef, 
Melanie Zuidervliet 

 

Afwezig zonder kennisgeving: Overige leden 
 
 
 
 

1. Opening door de voorzitter 

Ik ben trots op wat we in vier jaar weer voor elkaar hebben gekregen. Veel enthousiaste sporters 

bij elkaar, maar ook vrijwilligers. 
Ik ga stoppen want ik ben ook mantelzorgster en dat kost tijd en dat moet nú en niet volgend jaar 
gedaan worden, vandaar…! 
Op een bijeenkomst met allerlei verenigingen van de Krimpenerwaard hoor je dat iedereen leden 
zoekt die dubbel inzetbaar zijn. We moeten meer gaan samenwerken ook om onze horizon in 
activiteiten te verbreden (niet vast te roesten). 
Graag wil ik VCH nog een afscheidscadeau geven door een Verenigingstoernooi te gaan 

organiseren 2016/2017. Dit komt dan misschien in plaats van het bedrijventoernooi, waarbij de 
bedrijven veelal bang voor blessures zijn. Of wellicht wordt het wel een combi tussen bedrijven en 
verenigingen.  
Dus bij deze alvast een oproepje: heb je een tweede sport? Dan ben jij dé persoon om binnen die 
vereniging mensen op te roepen voor een volleybalavond! 
Geef je op als contact persoon l.verlsuis@hetnet.nl. 

 

2. Notulen vorige jaarvergadering (zie bijlage) 

Notulen worden goedgekeurd. 

 

3. Secretariaat 

VCH heeft een vrij rustig en gemiddeld jaar achter de rug. Alle teams hebben zich kunnen 
handhaven in hun klasse. Recreanten Mix 1 is zelfs kampioen van de A-poule geworden. Met als 

goede tweede in dezelfde klasse team Mix 2.  
Diverse activiteiten hebben plaats gevonden zoals het jaarlijkse eindejaars/oliebollen toernooi dat 
inmiddels traditioneel is geworden en zeer goed wordt bezocht. De Recreantengroep heeft in 
maart weer hun eigen lente/saladetoernooi kunnen organiseren. Inmiddels ook een begrip in de 
regio. Daarnaast doen onze teams mee aan diverse toernooien en organiseren ze leuke 
teamuitjes. Dames 1 is zoals inmiddels gebruikelijk weer kampioen geworden van hun jaarlijks 
hoogtepunt in Millingen. Goed gedaan.  

De heren van de PR-commissie hebben leuke acties bedacht en uitgevoerd, zoals de Grote 
Clubactie en de Haastrechtse Jaarmarkt. Grote waardering hiervoor.  

mailto:l.verlsuis@hetnet.nl


Inmiddels is sinds 1 februari een grote groep Mini’s gestart onder bezielende leiding van Manon 

met hulp van o.a. Yolanda en Jesper. Erg belangrijk voor de nieuwe aanwas van VCH. 
Het bestuur is 4 keer bij elkaar geweest. Ook zijn er 2 plenaire vergaderingen geweest met 
iedereen die een bepaalde taak binnen VCH had. 
Zoals jullie in de agenda hebben gezien zal ik het stokje van secretaris van VCH vanaf het 

komende seizoen overdragen aan de nieuw gekozen secretaris. Ik heb twee jaar met plezier 
kunnen samenwerken met de overige bestuursleden maar vind het nu tijd voor een ander.  
Uiteraard blijf ik via Ron nog op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de vereniging.  

 

4. Financiën 

Jaarverslag penningmeester (Carla) 
 

We hebben in 2015 ruim 1000 euro winst gemaakt. 
 
Hiervoor bedanken we : 
 Het PR team. Zij hebben o.a. gezorgd voor de opbrenst van de grote club actie. 

 Donateurs (Gemeente Krimpenerwaard, Van de Akker fonds) 
 Sponsoren (Camping Streefland, Welkoop, Insight 24, Coöp, BTI) 

 De adverteerders waarvan de logo’s op de VCH website staan 
 De organisatoren van toernooien (eindejaarstoernooi door dames 1, lentetoernooi door de 

recreanten) 
 
De contributie blijft het komend seizoen hetzelfde als het afgelopen seizoen voor de leden die 1,5 
uur per week trainen. 
De teams die langer willen trainen moeten daarvoor, vanwege de zaalhuur, extra betalen.  

 
Verslag kascontrolecommissie 
Vrijdag 3 juni is de kas gecontroleerd door Mark Aalders en Marc Mulder. De kas is goedgekeurd 
en er is akkoord gegeven middels handtekeningen. 
 
Volgend jaar wordt de kascommissie bemand door Mark Mulder en Jelle Hagen. Laurens van der 
Vlist is reserve. 

 

5. Verslag van: 

Ledenadministrateur (Ron) 
 

Mutatie ledenaantal 2015-2016 
 

Huidige aantal leden (31 mei 2016) 103 
Verwachte aantal afmeldingen sz ’16-‘17 5 
Verwachte aantal nieuwe leden 1 

Aantal leden juli 2016 (prognose) 99 

 
Specificatie huidige leden 31 mei 2015  Begin volgend seizoen 
Competitie spelende leden 73 73 
Recreantenleden 26 25 

Niet spelende leden (scheids/bestuur) 4 1 
 --------------- -------------- 

 103 leden 99 leden 
 
Dit volleybalseizoen zijn we begonnen met 98 leden. Gedurende het seizoen zijn er 12 nieuwe 
leden bijgekomen. Eind vorig jaar hebben we afscheid genomen van 14 leden. Voor zover nu 
bekend gaan we afscheid nemen van 5 leden. Opzeggen kan echter nog tot 1 juli a.s. Positief 
nieuws is dat we al 10 nieuwe mini’s hebben mogen inschrijven en de verwachting er is dat er nog 
enkele bijkomen. 

Het is voor VCH van groot belang om het ledenaantal op peil te houden en liefst nog willen 
uitbreiden. Daartoe is onlang een eerste aanzet geweest door de PR-commissie door op de 
jaarmarkt aanwezig te zijn om VCH in beeld te brengen en nieuwe leden te werven. Gedurende 
het komende jaar zullen we nog meer proberen de publiciteit op te zoeken om geïnteresseerden te 
bereiken. Ook voor jullie als leden ligt hier een taak om je directe omgeving, Familie, buren en 
collega’s op alle mogelijkheden van VCH te attenderen.  
 

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 foto inleveren. Doe dit dan vóór 1 augustus. Stuur je digitale 

foto naar de ledenadministratie: ledenvch@gmail.com 
 
Jubilarissen dit jaar: 
 

12 ½ jaar 
Jeroen Roest:  Lid sinds 29-03-2003 Jubileum op 29-09-2015 (inmiddels al 13 jaar) 
Marian van der Horst: Lid sinds 24-09-2003 Jubileum op 24-03-2016 
Joop van der Vlist: Lid sinds 08-09-2003 Jubileum op 08-03-2016 
 
Deze laatste twee leden zijn al langer lid van VCH maar na een onderbreking op genoemde datum 
opnieuw lid geworden. 

 
Coördinator recreanten (Rein) 
 
Het coördineren van de recreanten werd tot nu toe gedaan door Monique en Ruud. Met ingang van 
het nieuwe seizoen worden deze werkzaamheden overgedragen aan Rein en Wim. 

Het aantal recreanten is praktisch ongewijzigd gebleven. Er is wel interesse, maar verder geen 

nieuwe aanmeldingen. 
Er zijn drie wedstrijdteams met een enigszins gewijzigde opstelling ten opzichte van vorig jaar. 
Het eerste is al voor het einde van de competitie kampioen geworden.  
Afgelopen jaar is er ook een herenteam onder de recreanten gevormd en heeft meegedaan met de 
Competitie “Volleybal is fun”. Gevolg echter hiervan was dat door de vele wedstrijden een 
beperkte opkomst was bij de trainingen. Zal daarom geen doorgang meer vinden. 
Sander bedankt voor je enthousiasme en inzet op de trainingen.  

Ook zijn de trainingen door de recreanten verzorgd. Leuke trainingen en veel afwisseling.  
Het Lentetoernooi was weer druk bezocht en is ook weer afgesloten met heerlijke salades.  
 
Technische Commissie (Arthur en Stefan) 
 
Dit jaar hebben we samen met de trainers en assistent-trainers tweemaal samen gezeten. 
Eenmaal halverwege het seizoen en eenmaal aan het eind van het seizoen. Hierbij is gesproken 

over de afgelopen maanden qua training, wedstrijden, inzet van de spelers, spelplezier en de 

wensen vanuit hun kant richting het bestuur. Iedereen vindt het training geven leuk. Over het 
algemeen is de inzet goed. De trainers waarderen deze bijeenkomsten. 
 
Voor volgend seizoen zitten we met de uitdaging om voldoende trainers te vinden, Momenteel zijn 
we nog op zoek naar trainers voor alle drie de herenteams. Tevens zijn we nog op zoek naar 

iemand om Corné te assisteren en een goede CMV-trainer om onze toekomstige pupillen te 
begeleiden. 
 
Arthur stopt met zijn taak in de technische commissie. Deze taak (overleg met trainer en teams, 
troubleshooten, team indelen) wil Kelly Stolwijk overnemen. Voor de jeugd wil Manon van Vliet dit 
doen. 
 

Wedstrijdzaken (Manon) 
 
Uitslagen afgelopen seizoen 
Heren 1: 7de plek 2de klasse 

Heren 2: 10de plek 2de klasse 
Heren 3: 3de plek 4de klasse 
Dames 1: 4de plek 2de klasse 

Dames 2: 4de plek 4de klasse 
Jongens B: 3de plek 1/2de klasse 
Meisjes B: 4de plek 1e klasse 
XR 1: 1ste plek Hoog 
XR 2: 2de plek Hoog 
XR 3: 5de plek Laag 

 
Komend seizoen 
Komend seizoen blijven bijna alle teams spelen in de klasse waarin ze dit seizoen ook hebben 
gespeeld. Alleen meisjes B maakt de overstap naar de meisjes A. Jongens B zal ook een klasse 
hoger gaan spelen en gaat van de 2de naar de 1ste klasse. 
Komend seizoen gaan veel teams bekercompetitie spelen. Dit zijn Dames 1, Heren 2, Heren 3 en 
meisjes A. Dames 1 en Heren 3 hebben de eerste wedstrijd hiervan in de week van 12 t/m 17 



september. Heren 2 en meisjes A hebben de eerste wedstrijd hiervan in de week van 17 t/m 22 

oktober. 
De eerste thuiswedstrijd van volgend seizoen zal (waarschijnlijk) zijn op 1 oktober 2016. 
De eerste competitiewedstrijden zijn op 24 september 2016. 
We blijven gebruik maken van het dwf. Af en toe loopt het nog niet helemaal soepel maar hopelijk 

gaat dat dit jaar steeds beter. Ik wil graag iedereen aanraden die gaat tellen, om eerst de 
demoversie op internet goed door te kijken zodat je weet hoe het werkt. 
 
Veranderingen in de spelregels 
 
Voor de wedstrijd 

 Er wordt niet meer getost. De aanvoerder van het uitspelend team heeft de eerste keuze 

(opslag of veld). Bij een eventuele 5e set heeft de aanvoerder van het thuisspelende team het 
recht om als eerste te kiezen. 

Arbitrage 

 Vanaf de 1e klasse en lager is de scheidsrechter niet meer verplicht om na elke rally 

alle tekens te geven: het speelveld aanwijzen van het team dat de volgende service uitvoert is 
voldoende. Aanvoerders mogen vragen om uitleg, waarna het teken (als uitleg) alsnog kan 

worden gegeven.  

Service + schermen 

 Op lagere niveaus is er regelmatig spraken van net iets te weinig ruimte achter het speelveld. 

Was de ruimte minder dan twee meter, dan moest een hulplijn in het veld worden geplakt. Nu 
hoeft dat niet meer: je mag met één voet in het veld serveren. Ook bij een sprongservice 
mag de afzetvoet dus in het veld worden gezet. 

 Schermen bij de service is een grote ergernis en wordt veelal gezien als onsportief gedrag. 
Vanaf komend seizoen mag de serveerder dan ook niet meer met opzet aan het zicht 
van de passers onttrokken worden. Spelers van het serverende team moeten tenminste een 
armlengte van elkaar af staan en achterspelers mogen niet in de ‘vrij zicht’-ruimte van de 

voorspelers gaan staan. De balbaan is niet meer van belang bij het beoordelen van het scherm. 

Voetfouten 

 Het raken van het veld van de tegenstander in een actie met de bal wordt komend 

seizoen afgefloten. Dat geldt niet alleen voor de voet, maar voor alle lichaamsdelen. 
Daarentegen is het niet fout om het veld van de tegenstander te raken als er geen bal bij 
betrokken is en het niet hinderlijk is voor de tegenstander. De beoordeling of de bal erbij 
betrokken is, wordt gelijk gesteld aan de beoordeling van netfouten; ook het aanraken van het 
net wordt alleen afgefloten in een actie waarbij de bal betrokken is. 

 Het raken van de middenlijn is wel toegestaan. 

Bal terughalen uit de vrije zone 

 Zodra de bal buiten de antennes het net passeert, is de bal uit, ook wanneer dit na het eerste 

balcontact geweest is. De bal terughalen uit de vrije zone van de tegenstander (buiten de 
antennes om) is dus niet meer toegestaan.  

Wedstrijdonderbrekingen 

 Een time-out (TO) duurt maximaal 30 seconden. Dit betekent dat wanneer het 
aanvragende team én de officials binnen deze halve minuut weer klaar zijn om verder te spelen, 
de wedstrijd wordt vervolgd. 

 Na het laatste fluitsignaal van een set hoeven teams niet meer via de achterlijn 
naar de andere speelhelft lopen. Wel dienen zij om de netpaal heen lopen; onder het net 

doorlopen is niet toegestaan. 

 De pauze tussen sets duurt maximaal drie minuten. Direct daarna staan beide teams én 

officials weer klaar voor het vervolg van de wedstrijd. 

Wissels 

 Ongeacht het aantal wisselspelers heeft ieder team altijd recht op zes wissels per set. 

 Een wisselspeler mag meerdere keren (maximaal drie keer) gewisseld worden voor 

een veldspeler. De veldspeler moet wel weer terugkeren in het veld voor de 



wisselspeler die hem vervangen heeft. Voorbeeld: wisselspeler nummer 3 gaat het veld in 

voor nummer 5. Nummer 5 kan alleen terug gewisseld worden voor nummer 3. Wisselspeler 3 
mag vervolgens (na tenminste één voltooide rally) weer voor een andere of dezelfde veldspeler 
gewisseld worden. Ook mag één van de andere wisselspelers voor nummer 5 ingebracht worden. 

 Uitzondering: Voor de A-, B- en C-jeugdklassen gaat deze regel niet gelden. Daarvoor 
blijft de huidige wisselregel van toepassing. De reden hiervoor is dat het veel voorkomt dat er een 
aantal goede serveerders is, waardoor de wedstrijd minder leuk zou kunnen worden. De Hoofd- en 

Topklassen in de jeugd spelen wél met de nieuwe regels omtrent het wisselen. 
 
Wat betreft het fluiten van wedstrijden, is het gebleken dat niet iedereen bij afwezigheid op tijd 
voor vervanging zorgt. Dit is echter wel de afspraak. Daarom is er in de vergadering van het 
Algemeen Bestuur besloten dat iedereen die dit niet juist regelt een boete van € 20 moet betalen. 
Van deze € 20 gaat de helft naar de clubkas en de andere helft naar de invaller. 
 

PR-commissie (Jerrin, Jeroen en Mark) 
Leuke jaarmarkt, goede actie mailadressen aanschrijven. 

Grote clubactie 
Nl doet  
Komend jaar beachvolleybal toernooi voor 40 jaar jaarmarkt 
 

Materiaal (Laurens) 
De coolpacks bij Rob zijn niet ideaal, ze werken nauwelijks en we zijn afhankelijk van Rob's 
aanwezigheid 
Het mininet moeten nog gerepareerd worden. 
Hoek achter in zaal gevaarlijk, iets aan doen. 
 
Kleding/sponsor 

Meisjes A (waren dit seizoen meisjes B) moeten in het nieuw nu het contract met BTI is verlopen. 
Er is (vooralsnog) geen nieuwe sponsor, dus moeten de meiden zelf een nieuwe outfit 
aanschaffen. Ik ga hierover contact met ze opnemen. Voor de nieuwe mini's hebben we nog 
ongeveer 20 shirts in voorraad. 
Komend seizoen ga ik me verdiepen in een verenigingstenue. 

 
PR/foto’s (Ria) 

Stopt met foto’s en stukjes in krant 
 

6. Goedkeuring beleid, decharge bestuur 

Het beleid is goedgekeurd. 
Ron de Ruiter wordt aangesteld aan nieuwe voorzitter. 
Ruud Kuyper wordt aangesteld als nieuwe secretaris. 

 

7. Vrijwilligers gezocht! 

Er zijn nog een aantal vacature te vervullen, te weten: 
 Ledenadministrateur 
 Sponsor-/PR-commissie (samen met Jerrin, Jeroen en Mark) 
 Huttendorp 16 augustus (samen met Manon) 

 Trainer voor de mini’s 

 Trainer voor de heren 
 Organiseren afsluitingsfeest 

 
Onderstaande vacatures zijn op de jaarvergadering ingevuld: 
 Technische commissie    Kelly Stolwijk 
 Arthur vervanger     Kelly Stolwijk 
 Jubileum commissie    Ria Stolwijk en Laura de vries 

 Huttendorp 16 augustus    Manon van Vliet 
 Coördinator scheidsrechters   Stefan van der Vlist 
 Sportverenigingen/Bedrijventoernooi  Karin Versluis 

 

8. Rondvraag 

Wanneer is eerste training? Op maandag 22 augustus begint de eerste training. 

Wordt er nog een afsluitingsfeest georganiseerd? Leuk idee, misschien na afloop van de laatste 
thuiswedstrijd, moet door iemand opgepakt worden. 



Bij een aantal sportverenigingen bestaat de mogelijkheid van een zomerabonnement. Misschien 

voor VCH iets van beachvolleybal. 
 

9. Tips en tops 

 Nieuwe radio voor in de zaal voor de start competitie 

 Eindfeest organiseren. Bij andere verenigingen is het een succes 
 Openingsfeest 
 PR commissie is een succes. De commissie kan wel nog meer mensen gebruiken. 
 Pennen erg duur? 
 Toernooi Krimpenerwaard 
 Leden laten betalen voor sponsorshirt (sponsorgeld komt nu bij leden in plaats van 

vereniging) 

 Recreanten verhaal in pers. Deels onbekend in het dorp! 
 Goede trainingstijden op site. 
 Wedstrijdschema op facebook. 
 Af en toe voor mini’s ook iets anders organiseren dan volleybal. Ook met ouders erbij om 

deze kleine leden vast te houden. 
 Open trainingsavond. 

 

10. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering. 


