
 

Notulen ALV 12 juni 2018 

 

 

Aanwezig (20 leden): Ron de Ruiter (voorzitter/ledenadministratie), Mark Verhoef 

(penningmeester), Corné van der Pouw (secretaris), Manon van Vliet 

(wedstrijdsecretaris), Stefan van der Vlist (technische commissie), Rein 

Versluis, Wim van der Horst, Marian van der Horst, Pieta van der Graaf, Eric 

de Bos, Maria de Goeij, Rob Streefland, Susan van Rossum, Kelly Stolwijk, 

Joost Bremmer, Marc Mulder, Jerrin Groen, Ralph van der Tang, Thijs 

Kwisthout, Sander van der Tang, Jeroen Roest, Bas van Rossum, Reinier 

Rietveld, Nico Stolwijk, Erik van der Aar. 

 

Afwezig met kennisgeving: Gerard Merkus, Ria Merkus, Peggy van der Zaan, Mark Aalders, Marilien 

Halling, Bianca van der Eijk, Peter van der Post, Thea Bos, Mike den 

Buurman, Marianne Zuidam, Bellina van Vliet, Anouk van Vliet, Yolanda 

Hartman, Claudia Vreeswijk, Marieke Groeneveld,  

 

Afwezig zonder kennisgeving: Overige leden 

 

1. Notulen vorige jaarvergadering (zie bijlage) 

Notulen worden goedgekeurd. 

 

2. Secretariaat 

- Jaarverslag 

 

VCH heeft het afgelopen seizoen hard gewerkt aan het veranderen en verbeteren van de 

vereniging. Dit jaar bestaat VCH 50 jaar, dus we zitten middenin een feestjaar! Hier volgt 

een samenvatting van de belangrijkste gebeurtenissen afgelopen seizoen. 

 

Nieuwe website 

Afgelopen seizoen druk zijn we druk bezig geweest met de overgang en ontwerp nieuwe 

website. Huidige leden en aspirant leden kunnen nu snel en overzichtelijk alles vinden over 

onze vereniging. Zeer positieve reacties mogen ontvangen, dank daarvoor. 

Sinds 20 maart ruim 430 bezoekers gehad met ruim 3000 paginaweergaven. Gemiddelde tijd 

van een bezoeker is 1 minuut en 11 seconden op website. 

 

Filmpjes ledenwerving 

Erik en Josefien van der Aar hebben zich ingezet om promotievideo’s te maken voor de 

Dames en Herenteams om nieuwe leden te werven. De filmpjes zijn op Facebook gezet en 

die van de Heren is ruim 1400x bekeken, het filmpje van de Dames is maar liefst ruim 1800x 

bekeken. Bedankt voor jullie enthousiasme en het opnemen/monteren van de gave filmpjes. 

 

Huttendorp 2017 

Met de hulp van diverse junior- en seniorleden van VCH is er tijdens Huttendorp weer een 

ochtend georganiseerd voor alle kinderen om kennis te maken met Volleybal. Dit was weer 

een groot succes en de eerste aanmeldingen naar aanleiding van deze introductieochtend 

zijn al binnen. Alle lof voor Manon en haar team! 

21 augustus aanstaande is weer een nieuw Huttendorp, bij deze een oproep voor 

vrijwilligers om mee te helpen want die zijn er altijd nodig! 

 

Oliebollentoernooi  

Een traditie die hopelijk nog lang blijft bestaan! Al met al weer een zeer geslaagd 

evenement met een leuke opkomst en een geweldige uitstraling naar zowel leden als 

introducees. Nogmaals onze complimenten naar de organisatie die bestond uit Rein, Ria en 

Kelly. 

 



 

Grote Clubaktie 

De Grote Club Aktie 2017 is afgelopen. Totale opbrengst was € 765. Dit is  hoofdzakelijk te 

danken aan onze jeugdleden, waarvoor hartelijk dank.  Helaas hebben de senioren het 

enigszins laten afweten waardoor het bedrag lager is uitgevallen dan vorig seizoen.  

 

Van den Akkerfonds 

We hebben een donatie gekregen voor diverse kinderspellen, beachvolleybal, beachflags, 

extra ballen en herinneringsboek. Dit allemaal naar aanleiding van ons 50 jarig jubileum. 

 

Museum Paulina Bisdom van Vliet 

Ron heeft zeer goede zaken gedaan en deze subsidie aangevraagd bij het Bisdom. Nadat 

de aanvraag was goedgekeurd hebben we een flinke subsidie voor ons 50 jarig jubileum 

binnengehaald. 

 

Rabo Clubkas campagne 

De Rabobank Clubkas Campagne georganiseerd door de Rabobank Krimpenerwaard heeft 

dankzij stemmen van onze leden € 270 opgebracht. Dit bedrag is exact hetzelfde als vorig 

seizoen. Met dank aan de leden die gestemd hebben voor VCH.  

 

Jumbo Sportvereniging sponsoring 

In februari en maart kon er bij Jumbo supermarkt Gouda gespaard worden voor onze 

sportvereniging. Bij elke besteding van € 10, = een punt toewijzen aan de vereniging. Dit 

heeft een bedrag opgeleverd waarvoor nieuwe mini-ballen, seniorballen en coolpacks zijn 

besteld. 

 

Troje in Concordia 

Helaas was VCH genoodzaakt om eerder te stoppen met trainen door de opvoering van het 

theaterstuk Troje in de sporthal. De leden die kaarten hadden geregeld vonden het 

geweldig om dit theaterstuk te mogen zien in “onze” sporthal. Inclusief een heus VCH 

VIP-deck voor een drankje tijdens en na de voorstelling. 

 

Jaarmarkt  

26 mei was een super mooie en warme dag met de gehele dag beachvolleybal op de Grote 

Haven van Haastrecht! VCH heeft zich weer goed laten zien. Zelfs op de voorpagina van 

de lokale krant. Bij deze bedanken we de organisatie, in het bijzonder Joost Claudia en 

Bodil, voor hun inspanningen voor dit evenement. 

 

Tentenkamp voor de mini's 

Afgelopen weekend is het tentenkamp voor de mini’s gehouden op Camping Streefland 

georganiseerd door Rein en de trainersstaf. Rein zal hier straks meer over vertellen. 

 

Jubileumfeest 

Zaterdag 1 september is het grote Jubileumfeest ter ere van ons 50 jarig bestaan. 

Uitnodiging voor alle (oud) leden volgt zo spoedig mogelijk! 

 

 

- Ledenadministratie  

 

Jubilarissen dit jaar: 

 

12 ½ jaar 

 

Ralph v.d. tang: Lid sinds 30-11-2005 Jubileum op 30-05-2018 

Anouk van Vliet: Lid sinds 30-09-2005. Jubileum op 30-03-2018 

Marieke Groeneveld : Lid sinds  08-11-2005. Jubileum op 08-05-2018 

Ron de Ruiter: Lid sinds 19-09-2005. Jubileum op 19-03-2018 

 

 

25 jaar 

 

Stefan van der Vlist: Lid sinds 27-09-1993. Jubileum op 27-09-2018 

 

Het vorig seizoen zijn we geëindigd met 104 leden 

Opzegging eind seizoen 2016-2017      4 leden 

Start seizoen 2017-2018 100 leden 

Nieuwe leden gedurende het seizoen    20 leden 

Eindigen het seizoen met 120 leden 

Opzegging miv seizoen 2018-2019      1 _ leden 



Vooralsnog starten we met 119 leden 

 

Onderverdeeld in: 

● 4 ereleden 

● 24 CMV jeugd 

● 35 recreanten 

● 56 senioren 

 

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 

Zie balans 2017 en begroting 2018-2019. 

 

Kascommissie: Maria de Goeij en Erik v.d. Aar. Reserve: Marian van der Horst. 

 

 

 

4. Wedstrijdzaken (Manon van Vliet) 

 

In het volgende seizoen gaan we de Nevobo wedstrijden niet meer ‘live’ bijhouden via de tablets. 

Het resultaat wordt bijgehouden op een formuliertje en wordt achteraf ingevoerd door Manon op 

de Nevobo website. 

Dames 1 zal met ingang van het volgende seizoen haar thuiswedstrijden op donderdagavond 

gaan spelen. Dit vereist enige flexibiliteit van scheidsrechters en tellers. Hou het wedstrijdschema 

dus goed in de gaten! 

 

5. Technische Commissie (Stefan en Kelly) 

 

Dit jaar hebben we halverwege het seizoen samengezeten met de trainers en assistent-trainers. 

Hierbij is gesproken over de afgelopen maanden qua training, wedstrijden, inzet van de spelers, 

spelplezier en de wensen vanuit hun kant richting het bestuur. Over het algemeen vinden zij de 

inzet van de spelers goed. De trainers waarderen deze bijeenkomsten. Volgend jaar zal er weer een 

soortgelijke bijeenkomst worden gehouden. 

 

VCH neemt afscheid van een aantal trainers, te weten; Nico, Laurens, Sander en Manon.  

Stefan neemt in het bijzonder afscheid van Nico en Sander, die aanwezig zijn deze avond. 

 

Volgend seizoen gaan we met evenveel seniorenteams de competitie in als afgelopen jaar. Er zijn 2 

dames en 3 heren teams. Verder gaan we komend seizoen met vier teams de competitie in. Een 

meer dan dit jaar.  

De mini’s gaan volgend jaar met maar liefst vier teams spelen. CMV Niveau 3, 4, 5 en 6! 

Voor volgend seizoen hebben we voor zowel heren 1 als dames 1 een trainer buiten de vereniging 

bereid gevonden om die teams te gaan trainen en coachen. Dames 2 zal worden getraind door 

Marc en Jerrin. Daar staat tegenover dat we voor zowel heren 2 als heren 3 nog een trainer 

zoeken. Dus als iemand het een leuke uitdaging vindt, horen Kelly en ik dat graag. Als je het graag 

samen met iemand anders wil doen, horen we dat uiteraard ook graag. 

 

 

Spelregel technisch 

 

Geen veranderingen voor komend seizoen. 

 

 

6. Recreanten  

Het seizoen 2017-2018 kende een prima start met de shirtsponsors: Greenfield fashion en Grand 

Cafe Concordia. 

Het aantal leden dat zich bij de recreanten heeft aangesloten is gegroeid tot 35. 

Nieuwe aanwinsten bij de recreanten zijn: Bellina van Vliet, Abi Kahsai, Cora Goudriaan, Marilien 

Halling-Bode, Robert Merkus, Yonas Tuimezgi en Matthie Rutten. Ook zij hebben hun eigen 

gesponsorde shirt ontvangen. In mei meldde Peter van Bijsterveld zich nog aan. 

 

De trainingen werden weer beurtelings verzorgd door Gerard Merkus en Sander v/d Tang. De 

wedstrijdavond  op donderdag voor VCH 1 en 2 heeft voor  een meer constante trainingsopkomst 

op de maandagavonden gezorgd.  

Het jaarlijks  gehouden Lentetoernooi heeft uiteindelijk voor 11 deelnemende teams gezorgd. De 



trotse winnaar (VCH zon) heeft net als de andere teams een gesponsorde (koffie)beker ontvangen 

en van de door Rob verzorgde salades mogen genieten.  Bovendien ontvingen de drie hoogst 

geëindigde teams 24 bossen tulpen 

Bij de recreanten gaat het naast het volleybal, ook om andere gezamenlijke activiteiten. Een 

voorbeeld hiervan is het klaverjassen en soms rummikuppen. Hierbij wordt fanatiek zowel om een 

beker met grote oren, als om de rode lantaarn gestreden. Alhoewel de meeste leden niet meer in 

Sinterklaas geloven, wordt  toch jaarlijks een gezellige avond rond 5 december georganiseerd. Een 

gezellige bowlingavond in Gouda, als  eindejaarsactiviteit, werd later op de avond bij één van de 

leden in de tuin afgesloten.  Ook lief en leed wordt gedeeld. 

Ook op sportief gebied is er heel wat gepresteerd. Het Volleybal is Fun team heeft in wisselende 

samenstelling een nette 3e plaats veroverd. VCH 3 heeft een 4e plek in de C-poule behaald. En 

VCH1 en VCH 2 zijn respectievelijk 1e en 2e geworden in de A-poule.  

Het continue goed presteren in een kleine competitie heeft ook een keerzijde. De uitslag wordt 

voorspelbaar. Dit is besproken met de NEVOBO. Op twee avonden zijn de diverse verenigingen 

uitgenodigd om hierover van gedachten te wisselen.  

De veranderingen die hieruit zijn voortgekomen hebben hun weerslag gehad op de 

teamsamenstellingen van seizoen 2018-2019. 

- Bij de mix teams mogen, ten alle tijden, maximaal 4 heren in het veld staan ipv 3. 

- Spelers vanuit de reguliere competitie mogen niet meer invallen bij de recreantenteams, 

andersom mag wel.  

- De kampioen moet promoveren.  

- Het speelgebied Gouwe en Utrecht wordt samengevoegd. Dit resulteert in nieuwe 

tegenstanders en een minimale reistoename.  

 

De jaarlijkse enquête is breed ingevuld en samen met de NEVOBO aanpassingen is dit de basis 

geweest voor de nieuwe teamsamenstellingen. Deze is na overleg door de beide trainers, vier 

aanvoerders en twee coördinatoren unaniem vastgesteld.  

 

 

 

7. Goedkeuring beleid, decharge bestuur 

 

● Huishoudelijk reglement - een aantal punten zijn herzien: goedgekeurd door de aanwezige leden. 

● Ron de Ruiter - aftredend en herkiesbaar. Herkozen door de aanwezige leden. 

● Decharge bestuur: goedgekeurd.  

 

8. Vrijwilligers gezocht! 

Er zijn nog een aantal vacature te vervullen, te weten: 

● Materiaalverzorger 

● PR Commissie 

 

 

9. Rondvraag 

Joost bedankt nogmaals de vrijwilligers van de Jaarmarkt. Wellicht volgend jaar weer!? 

 

Nico: Is er een subsidie vanuit de gemeente voor statushouders?  

Rein: Nee, niet voor volwassenen. Wel voor kinderen. 

 

 

 

10. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering. 


