Aanwezig (33 leden):

Bart Staalstra, Ton Staalstra, Mark Aalders, Manon van Vliet
(wedstrijdsecretaris), Geert van Gils, Yolanda Hartman, Laurens van der
Vlist, Stefan van der Vlist (technische commissie), Martijn Rietveld, Sander
van der Tang, Angela de Bruijn, Rein Versluis, Roland de Jong, Ron de
Ruiter (voorzitter), Bianca van Eijck, Thijs Kwisthout, Gerard Merkus, Marc
Mulder, Peter van der Post, Ruud Kuyper (secretaris) , Pieta van der Graaf,
Wim van der Horst, Marian van der Horst, Ria Stolwijk, Nico Stolwijk, Carla
Molenaar (penningmeester),Kelly Stolwijk, Anouk Mechielsen, Erik van der
Aar, Corné van der Pouw, Peter van der Post, Joost Bremmer, Tobias
Molenaar

Afwezig met kennisgeving:

Annelies Pool, Christine van Straaten, Bodil Kalkman, Arjan van Eijck,
Belinda en Manouk van Vliet, Marianne Zuidam, Connie Rietveld, Lucas van
Eijk, Marc Verhoef, Ilja van der Zaan, Evelien van der Eijk, Ria Merkus

Afwezig zonder kennisgeving: Overige leden

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

2. Secretariaat
Muziekinstallatie
Om de sfeer te verhogen tijdens trainingen en / of het inspelen hebben we op veler verzoek een
muziekinstallatie aangeschaft, mede gefinancierd door de opbrengst van de grote Clubactie van vorig
jaar.
Belangrijk is nog wel te melden dat

Een ieder verantwoordelijk is de installatie na gebruik op een veilige plaats op te bergen

Het uitgangspunt is dat het andere veld hier geen last van mag hebben en dus altijd in goed
overleg wel of geen muziek wordt gedraaid.

De installatie af en toe wel opgeladen dient te worden.
Trainers
Ook op het trainersvlak zijn er diverse ontwikkelingen geweest. Sander de Wit is helaas gestopt met
het trainen van Heren 2. We zijn erg blij dat we Marco Balk als nieuwe trainer ( en coach!) hebben
kunnen aantrekken voor zowel Heren 1 als Heren 2. Beide teams trainen nu samen.
Oud-voorzitter en VCH-erelid Gerard Merkus verzorgt samen met Sander van der Tang de trainingen
van alle recreanten
Rein Versluis met Rohald v.d. Sande en met hulp van enkele jeugdleden begeleiden de mini’s om ze
klaar te stomen voor het volleybal
Sint en mini van de week
Gedurende het hele seizoen is bijna ieder een x mini van de week geweest bij dames 1 of heren 1. Elk
kind kreeg een certificaat en mooie medaille.
In de herfst- en voorjaarsvakantie deden rond de 10 van onze 16 mini’s mee met een
smashbaltoernooi bij VV Jupiter samen met VV De Valk. En er werd zelfs gewonnen. In de
kerstvakantie organiseerden we dit zelf, waarbij er ook enige Haastrechtse gastspelers waren en ieder
na afloop patat enz. kreeg van VCH.

Eind november kwam Sint met 2 zwarte Pieten langs bij de mini's met een aardigheidje en snoep voor
alle kinderen en 3 smashballen voor onze club.
Sint sprak ons wijs toe, we zongen voor hem en deden ook nog apenkooien.
Grote Clubactie
Net als vorig jaar hebben de heren van de PR-commissie zich weer ingezet om ook binnen VCH De
grote Clubactie weer van de grond te krijgen en heeft dit jaar het mooie bedrag van € 951, =
opgebracht. Dankzij jullie vele aankopen van de loten is de clubkas hiermee flink gespekt. Hartelijk
dank hiervoor!
Helaas bestaat de PR commissie niet meer. Vervanging is welkom.
Oliebollentoernooi
Bij het Oliebollentoernooi was de opkomst super, namelijk 14 teams, dus 100 deelnemers, vooral ook
veel jeugd en gasten. De polsstokspringers wonnen, maar meedoen was belangrijker dan het winnen.
De prijzen van sponsoren (dank) en deelnemers werden weer verloot m.m.v. Ruud Bakker en Rob van
Zuijlen, waarbij de laatste ook de swingende disco na afloop aanbood. De opbrengst voor de
verenigingskas was weer prima en is aan de penningmeester ter hand gesteld.
Sporters toernooi i.p.v. bedrijventoernooi
Karin heeft zich bezig gehouden met het organiseren van een toernooi voor niet volleybal
sportverenigingen. Was onverwacht best succesvol en heeft weer voor aanwas van het ledenbestand
gezorgd. Met dank aan Karin.
Rabo Clubkas campagne
De Rabobank Clubkas Campagne georganiseerd door de Rabo Bank Krimpenerwaard heeft dankzij
stemmen van onze leden € 270,77 opgebracht Dit bedrag zal gebruikt worden voor het 50 jarig
jubileum van de vereniging. Met dank aan de leden die gestemd hebben
Jumbo Sportvereniging sponsoring
Van woensdag 8 februari t/m dinsdag 14 maart 2017 kon er bij Jumbo supermarkt Gouda gespaard
worden voor onze sportvereniging. Bij elke besteding van € 10, = een punt toewijzen aan de
vereniging heeft enkele nieuwe ballen, gewone en voor de mini’s, opgeleverd.
Nieuwe regel: sanctie op niet nakomen fluiten/tellers. Het werkt!
In de laatste nieuwsbrief (nr. 22) is melding gemaakt van de boetes voor scheidsrechters en tellers die
niet komen opdagen. Deze onpopulaire maatregel lijkt te werken. Kleine aanvulling: Degene die staat
ingepland blijft verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de scheidsrechter of teller. Dus ook als je
zelf vervanging hebt geregeld welke niet komt opdagen!!!!!
Nogmaals: indien de ingedeelde scheidsrechter of teller niet op tijd aanwezig is en zelf niet voor
vervanging heeft gezorgd, zal een boete worden opgelegd van resp. € 20, = en € 10, = per
gebeurtenis. De helft van dit bedrag wordt beschikbaar gesteld aan de op dat moment aanwezige
vrijwilliger die de taak overneemt. De andere helft vloeit in de verenigingskas. De invaller dient echter
zelf zijn invalbeurt aan de penningmeester per mail door te geven en krijgt het genoemde bedrag dan
op zijn rekening gestort zodra de sanctie op de rekening van VCH is ontvangen.
Ik vertrouw erop dat bovenstaande niet nodig zal zijn en iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt.
Trainerscursus
De Nevobo stimuleert, middels subsidies, beginnende trainers, coaches en ouders voor het volgen van
een zogenaamde beginnerscursus training geven. Ook VCH heeft hier aan mee gedaan.
Niet alleen trainers maar ook leden of ouders hiervoor benaderd. Een gekwalificeerde Nevobo opleider
heeft de belangrijkste volleybal technieken en methodieken behandeld en de aanwezigen laten zien hoe
goede trainingen verzorgd kunnen worden.
Trainerscursus is goed bezocht geweest ( 12à13 man) iedereen was enthousiast hoewel het eerste deel
als lang werd ervaren
Het doel alle trainers bij elkaar te hebben was in ieder geval gerealiseerd.
Eindfeest
Het eindfeest op 13 mei door de dames 1 is georganiseerd was een groot succes. Een geslaagde en
mooie avond vol met muziek en een lekkere barbecue verzorgd door keurslager John de Boer!
Goed gedaan dames. Zelfs budgettair!
Kinderen en ouders van de mini’s waren ook aanwezig, waar zij een leuke fotopuzzeltocht deden met
opdrachten en leuke prijsjes
Tentenkamp voor de mini's
Op 23/24 juni wordt een tentenkamp voor de mini’s gehouden op Camping Streefland georganiseerd
door Rein en de trainersstaf waarbij veel sport en spel en weinig slapen is gepland

Ledenadministratie
Jubilarissen dit jaar:
12 ½ jaar
Sander v.d. tang: Lid sinds 21-01-2004 Jubileum op 21-07-2016 (inmiddels al 13 jaar)
Lizette Verkaik: Lid sinds 08-10-2004. Jubileum op 08-04-2017
Tobias Molenaar: Lid sinds 08-10-2004. Jubileum op 08-04-2017
Anouk Mechielsen: Lid sinds 20-11-2004. Jubileum op 20-05-2017
Manon van vliet: Lid sinds 03-01-2005. Jubileum op 03-07-2017
Jody van Leeuwen; Lid sinds 03-01-2005. Jubileum op 03-07-2017
Het vorig seizoen zijn we geëindigd met
Opzegging eind seizoen 2015-2016
Start seizoen 2016-2017
Nieuwe leden gedurende het seizoen
Eindigen het seizoen met
Opzegging miv seizoen 2017-2018
Vooralsnog starten we met

104
12
92
21
113
9
104

leden
leden
leden
leden
leden
leden
leden

Opzeggen kan nog tot 30 juni a.s.
Spelerspassen worden automatisch toegestuurd als de geldigheid vervalt. Wil je een andere actuelere
foto op je pas, stuur dan een digitale (pas) foto naar ledenadministratie.
3. Financiën
We hebben in 2016 ruim 1400 euro winst gemaakt.
Hiervoor bedanken we:

Het PR team. Zij hebben weer gezorgd voor de opbrengst van de grote club actie.

Donateurs (Rabobank en het Oranjefonds)

Sponsoren (Camping Streefland/Welkoop, Insight 24, Coop, BTI, Bakker v.d. Eijk)

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

De organisatoren van toernooien (eindejaarstoernooi, lentetoernooi door de recreanten)

De gemeente Krimpenerwaard voor de subsidie
1

De contributie blijft het komend seizoen hetzelfde als het afgelopen seizoen voor de leden die 12 uur per
week trainen.
De teams die langer willen trainen moeten daarvoor, vanwege de zaalhuur, extra betalen. (zie website)

Maandag 29 mei is de kas gecontroleerd door Marc Mulder en Laurens v.d. Vlist. De kas is goedgekeurd
en er is akkoord gegeven middels handtekeningen.
Erik van der Aar en Marian van der Horst hebben zich aangemeld voor de kascommissie
4. Wedstrijdzaken (Manon van Vliet)
Kampioen en promotie
Recreanten Mix 1 is net zoals vorig jaar kampioen van de A-poule geworden. Met als goede derde in
dezelfde klasse team Mix 2. Zelfs in de plaatselijke bladen zijn ze niet onopgemerkt gebleven.
De Dames 2 zijn naar de 3e klasse gepromoveerd.
Helaas hebben de heren 3 net naast de promotie naar de 3e klassen gegrepen, maar…H3 speeltkomend
seizoen toch in de 3e klasse
Het digitale wedstrijdformulier heeft zijn intrede gemaakt en er wordt goed gebruikt van gemaakt.
( vooralsnog niet bij recreanten!)
Over de indeling van de tellers en de scheidsrechter in het algemeen heeft Manon contact met de
teams.
De uiteindelijke indeling is een verantwoordelijkheid van de teams zelf.
5. Technische Commissie(Stefan en Kelly)

Dit jaar hebben we samen met de trainers en assistent-trainers tweemaal samengezeten. 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 training geven leuk. Over het algemeen is de inzet goed.
De trainers waarderen deze bijeenkomsten.
In het kader van opleiding van de trainers zijn er dit seizoen twee trainingsbijeenkomsten geweest die
werden verzorgd door een Nevobo-trainer. Hierbij kwam het hele spectrum van training geven aan
bod. Van balspelletjes bij mini’s, tot het aanleren van bovenhandse en onderhandse techniek en hoe
om te gaan met niveauverschillen. Onze doelstelling is om volgend seizoen hier een vervolg aan te
geven.
Samen met Marco Balk (trainer heren 1 & 2) en de andere trainers zijn we bezig om te kijken of de
trainingen van de verschillende groepen parallel kunnen laten lopen zodat spelers makkelijker bij elkaar
kunnen invallen en doorschuiven.
Alle teams zijn voor volgend seizoen voorzien van een trainer. Manon zal Corné opvolgen bij Jongens A.
Volgend seizoen gaan we met één team minder de competitie in. Volgend seizoen spelen we met 2
dames teams, 3 heren teams en een Jongens A team. Verder zullen er net als dit jaar weer drie
recreantenteams zijn en in ieder geval twee mini teams.
Spelregel technisch
Er staat er voor volgend seizoen één grote verandering op stapel.
De regel dat het verboden was om de middellijn te overschrijden wordt weer teruggedraaid. Vanaf
volgend seizoen is het weer toegestaan om het veld van de tegenstander aan te raken, mits de
tegenstanden hierbij niet in het spel worden gehinderd. Dit was vorig jaar aangepast. De wijziging
bracht echter niet wat het moest brengen. Daarom wordt de regel weer teruggedraaid.

6. Recreanten
Opkomst wisselend o.a. door de wedstrijden die samenvallen op de trainingsdag. Daarom zullen de
wedstrijdagen van VCH 1 en 2 naar de donderdag verschuiven.
Aanmeldingen van nieuwe leden: Erik van der Aar, Arie van der Bas, Marianne de Visser, Christine van
Straaten, Bianca van der Eijk
Lentetoernooi
Bij het Lentetoernooi waren er 12 teams, waarbij opgemerkt 3 1/2 van onze eigen VCH-recreanten met
aanvulling tot 4 door enige Jupitermeiden. Ieder won een originele COOP Haastrecht-koffiemok als prijs
en kreeg overheerlijke salade en stokbrood. Voor de drie podiumplaatsen (VCH 1!) waren er 30 bossen
bloemen.
Kaarten met de recreanten
Altijd werd er met veel plezier gestreden om de rode lantaarn te vermijden.
De sint viering plus toernooitje was dit jaar met bijna 30 recreanten en gasten en diverse Quizvragen.
Zelfs digitaal op de beamer en met de eigen smartphone voor de keuzes. Sint en Piet lieten zich ook
nog even zien.
Op sportief gebied is het ook een geslaagd seizoen geworden. VCH1 is eerste geworden, VCH 2 is derde
geworden en ook VCH 3 heeft ook een podiumplek met de derde plaats.
Een enquête is gehouden over de tevredenheid over de gang van zaken en is de basis geweest van de
nieuwe teamsamenstellingen. Deze is na overleg door de trainers, aanvoerders en coördinatoren
unaniem vastgesteld.
Een geslaagd seizoen op sportief en sociaal gebied!
7. Diverse nieuwe- en verlengde sponsorcontracten
Het bestuur van VCH (Ron) is erg druk geweest met het binnenhalen van nieuwe, en verlengen van
bestaande sponsorcontracten:

COOP Haastrecht is bereid gevonden om de shirtsponsor te blijven van Dames 2.

Rabobank is bereid gevonden shirtsponsor te worden van de groep mini’s + Jongens A







Welkoop en Camping Streefland zijn bereid gevonden shirtsponsor te blijven van Dames 1.
Greenfield en Concordia zijn bereid gevonden shirtsponsors te worden van de recreanten
Insight 24 zet de sponsoring voort binnen huidig lopend contract
Bakkerij Arjan van Eijck heeft zich aangemeld als shirtsponsor voor de mini’s
Signed is sponsor voor broeken van D1.

8. Ontwerp nieuw VCH shirt
Als bestuur zijn we erg blij met de nieuwe en bestaande shirtsponsors. Het bestuur heeft dan ook
besloten om van de gelegenheid gebruik te maken om over te gaan naar een geheel nieuw
verenigingsshirt. Aangepast aan de huidige tijd met nieuwe druktechnieken en nieuwe materialen.
Planning is om bij het begin van het seizoen 2017-2018 in ieder geval bovengenoemde teams van deze
nieuwe shirts te voorzien. De uitnodiging voor het passen is door de Voorzitter verstuurd.
Sponsor kleding commissie
Belina stop met de coördinatie. Ria Stolwijk neemt dit over van Belina.
9. Goedkeuring beleid, decharge bestuur
Het beleid is goedgekeurd.
Marc Verhoef en Corné van der Pouw worden aangesteld als nieuwe penningmeester respectievelijke
nieuwe secretaris.
Carla en Ruud worden bedankt voor hun diensten.

10. Vrijwilligers gezocht!
Er zijn nog een aantal vacature te vervullen, te weten:

Materiaalverzorger

PR Commissie

Jubileum commissie

Reserve Kascommissie

11. Jubilieumcommissie
Tot nu toe zijn er twee personen die zich hebben aangemeld voor de Jubileum commissie. Het is de
bedoeling dat van elk team er minsten een lid in de commissie komt.
Het plan is om bij het nieuwe seizoen met de commissie te starten.
Laura, Anouk en Joost melden zich staande de vergadering aan voor de commissie
12. Rondvraag
Tijden wedstrijden niet veranderd?
Klopt, blijven ongewijzigd.
Er is bij de recreanten animo om 2x te trainen. Wordt daar nog iets mee gedaan?
De mogelijkheid is aanwezig en bekend en is volledig vrijblijvend.
Er is een Inventarisatie gedaan bij dames 2 om met dames 1 mee te doen. Er zijn nog geen
concrete aanmeldingen.
Begin seizoen oppakken en afspraak maken
Indicatie periode jubileum viering?
Taak van de jubileumcommissie. Start september.
Wie wil zich aanmelden voor de reserve kascommissie
Angela? ……..
De materiaalverzorger, Laurens van der Vlist stopt bij VCH
Er wordt gezocht naar een nieuwe materiaalbeheerder.
Gerard van Vliet gaat met pensioen. Moeten we hier nog iets mee doen

Opvolging is nog niet officieel
Wanneer recreanten VCH 1 en 2 wedstrijden hebben op maandagavond is alleen VCH 3 aanwezig.
Dames 1 en 2 hebben aangegeven om dan later te beginnen of door te gaan
Ron geeft aan dat dit mogelijk is alleen na overleg met VCH 3
Moet VCH rekening gehouden gaan worden met het toeleveren van scheidsrechter teams? Bij de
hogere klassen is dat nu wel het geval.
Dat is voorlopig niet nodig.

13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

