
 

Notulen ALV 4 juni 2019 

 

 

Aanwezig (12 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, Maria de Goeij, Kelly Stolwijk, Joost Bremmer, 

Marc Mulder, Peter van der Post, Roland de Jong, Thijs Kwisthout, Cody 

Schoonderwoerd, Nico Stolwijk, Ria Stolwijk, Gerard Merkus. 

 

Afwezig met kennisgeving: Sander van der Tang, Ria Merkus, Geert van Gils, Hedy Lustenhouwer, Cora 

Goudriaan, Thea Bos, Marilien Halling, Rien Brand, Mike den Buurman, 

Marianne Zuidam, Erik van der Aar, Vincent van der Pouw. 

 

Afwezig zonder kennisgeving: Overige leden 

 

1. Notulen vorige jaarvergadering (zie bijlage) 

Notulen worden goedgekeurd. 

 

2. Secretariaat 

- Jaarverslag 

 

Het afgelopen seizoen was een jaar met ups en downs, zowel op sportief als op bestuurlijk vlak. 

Het algemeen bestuur van VCH bestaat uit 5 heren en 2 dames. Dit bestuur vergadert gemiddeld 

1x in de 2 maanden en waar nodig een extra ingelaste vergadering. Deze vergaderingen zijn erg 

prettig en zo gaat een avond onopgemerkt snel voorbij. Ik heb ondervonden dat wij als bestuur de 

afgelopen jaren sterk naar elkaar toe zijn gegroeid. Iedereen staat open voor het verhaal van de 

ander en soms is het bijna té gezellig om het nog een vergadering te kunnen noemen. Bij deze wil 

ik jullie bedanken voor de prettige omgang en het vertrouwen in elkaar. Ik ben dit jaar aftredend 

als secretaris maar door de goede en informele sfeer stel ik mijzelf graag herkiesbaar voor het 

volgende seizoen. De mensen die hier naast mij zitten steken veel tijd en energie in VCH. Zonder 

deze vrijwilligers en hun inzet kunnen we onze vereniging niet draaiende houden. Daarom even een 

daverend applaus. 

Graag wil ik een korte samenvatting geven van het afgelopen seizoen. 

VCH website 

Als eerste wil ik de nieuwe VCH website noemen. Het afgelopen jaar hebben we 861 bezoekers 

gehad met ruim 5300 paginaweergaven. Gemiddelde tijd van een bezoeker is 1 minuut en 3 

seconden op website. Leuke statistieken: de hoofdpagina is uiteraard de meest bekeken pagina van 

de website, maar als tweede staat, met 71 bezoeken, de teampagina van Heren 1! 

 

Finale EK beachvolleybal 

Bij een gezonde recepten wedstrijd, speciaal georganiseerd door Nevobo en Rabobank heeft de 

inzending van VCH de eerste prijs gewonnen, 100 dagkaarten werden ontvangen voor de finales 

van de Heren bij het EK Beachvolleybal in Den Haag. Als shirtsponsor van onze CMV-jeugd en 

Jongens-A besloot onze lokale Rabobank Krimpenerwaard tevens het busvervoer naar Den Haag te 

organiseren. Zo konden op deze snikhete zondag 22 juli maar liefst 100 VCH-leden met vrienden en 

vriendinnen gratis naar dit fantastische evenement met een luxe touringcars van FC Excelsior en 

TeamNL Het was een fantastische dag. 

 

Huttendorp 2018 

Sinds vele jaren verzorgt een groep vrijwilligers van VCH tijdens het Huttendorp een ochtend 

volleybal in de sporthal. Dit jaar hadden we extra uitgepakt met veel opblaasbare attributen. 

Tijdens de laatste bestuursvergadering werd het bestuur door de organisatie van Huttendorp 

verrast met een heerlijke taart. Als felicitatie voor ons 50-jarig jubileum en als dank voor de 

jarenlange inspanning. Dank aan alle mensen die hier dit jaar of in het verleden aan hebben 

bijgedragen. 

 



Jubileumfeest 

Zaterdag 1 september 2018 vierde VCH haar grote jubileumfeest in Concordia. Meer dan 180 leden 

en oud leden waren hierbij aanwezig. Voor deze gelegenheid heeft Gerard Merkus een prachtig 

boekwerk gemaakt met de geschiedenis van VCH, feiten, foto’s weetjes en allerlei andere data. Op 

deze avond zijn de eerste exemplaren uitgereikt aan onze ereleden en burgemeester Roel 

Cazemier. Van het boek zijn nog enkele exemplaren beschikbaar, als je er nog één wilt meldt je 

dan snel bij Ron! 

Tevens heeft de burgemeester namens Koning Willem Alexander de heren Gerard Merkus en Nico 

Stolwijk onderscheiden en benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau. Als dank en waardering 

voor hun jarenlange belangloze inzet voor VCH. 

 

Oliebollentoernooi 

Vrijdag 28 december hebben we weer ons jaarlijkse Oliebollentoernooi gespeeld in onze  sporthal. 

In de middag was het de beurt aan de junioren en in de avond de senioren. Er werd gespeeld in 2 

poules met 6 teams waardoor de gehele sporthal flink gevuld was. Het was een gezellig en sportief 

toernooi van relatief hoog niveau. Na het sportieve deel was het tijd voor de nazit, waarbij nog 

diverse leden aanschoven. Er zijn ook massaal loten gekocht om de meest verrassende en mooie 

prijzen te winnen. Hiermee is de clubkas van VCH weer een beetje gespekt. 

 

Grote Clubaktie 

VCH heeft met de verkoop van de loten voor De Grote Clubaktie een bedrag verdiend van € 805,=. 

Dit prachtige resultaat is voor een groot deel verdiend door onze CMV-jeugd. Nogmaals bedankt 

voor jullie inzet!  

 

Van den Akkerfonds 

We hebben recent een toezegging van een donatie gekregen om een nieuwe, grotere vitrinekast te 

gaan plaatsen! Inmiddels heeft Manon de nieuwe kast weten te regelen. We zullen op de korte 

termijn de oude kast verwijderen, de bekers gaan sorteren en schoonmaken en in de nieuwe 

vitrinekast neerzetten. 

 

Eindfeest 

Ook dit jaar hebben we Dames 1 bereid gevonden de organisatie op zich te nemen voor het 

eindfeest van VCH. Dit gaat weer plaatsvinden in de kantine van Camping Streefland en wel op 22 

juni aanstaande. Meld je nog snel aan bij Manon voor een gezellig en leuk feestje! 

 

 

- Ledenadministratie  

 

Jubilarissen dit jaar: 

 

12 ½ jaar 

 

Geert van Gils: Lid sinds 26-09-2006 Jubileum op 26-03-2019 

Thijs Kwisthout: Lid sinds 20-12-2006. Jubileum op 20-12-2019 

 

25 jaar 

 

Rein Versluis: Lid sinds 01-04-1994. Jubileum op 01-04-2019 

Ria Stolwijk: Lid sinds 01-08-1994. Jubileum op 01-08-2019 

Joost Bremmer: Lid sinds 30-11-1994. Jubileum op 30-11-2019 

 

40 jaar 

 

Maria de Goeij: Lid sinds 01-10-1979. Jubileum op 01-10-2019 

Gerard Merkus: Lid sinds 01-10-1979. Jubileum op 01-10-2019 

 

Vanwege dit jubileum en de grote verdiensten die Maria heeft, en nog steeds betekent heeft het 

bestuur besloten om Maria toe te voegen tot de ereleden van VCH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start seizoen 2018-2019 

107 leden 

Nieuwe leden gedurende het seizoen 

8 leden 

Eindigen het seizoen met 

115 leden 

Opzegging miv seizoen 2019-2020 

14 _ leden 

Vooralsnog starten we met 

101 leden 

 

Onderverdeeld in: 

4 ereleden 

13 CMV jeugd 

37 recreanten 

36 senioren 

8 junioren 

3 niet spelende trainers 

 

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 2018 en begroting 2019-2020. 

 

Kascommissie: Maria de Goeij en Marian van der Horst. Reserve: Roland de Jong 

 

 

 

4. Wedstrijdzaken (Manon van Vliet) 

 

Volgend seizoen gaan we meer controleren op het tellen/fluiten en de boeteclausule die hieraan 

gekoppeld is. Bij het niet komen opdagen graag de penningmeester mailen zodat hij de boete kan 

innen bij degene die niet aanwezig was. 

Dames 1 zal op donderdagavond haar wedstrijden blijven spelen. 

 

 

 

 

5. Technische Commissie (Stefan en Kelly) 

 

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

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

materiaal, spelplezier en de wensen vanuit hun kant richting het bestuur. De trainers waarderen 

deze bijeenkomsten. Volgend jaar zal er weer een soortgelijke bijeenkomst worden gehouden. 

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

dames en 2 heren teams. En sinds januari hebben we een meisjes C-team die zijn doorgegroeid 

vanuit de mini’s. De mini’s gaan komend seizoen op niveau 3 en 4 starten. 

Voor komend seizoen zijn alle teams voorzien van een trainer. Hier zijn we natuurlijk erg blij mee 

en bedanken alvast alle trainers die komend seizoen met onze leden aan de slag gaan. 

Dames 1: Teus Heuvelman (ma) en Rik van der Poel (do) 



Dames 2: Marc Mulder 

Heren 1: Kees Slootweg 

Heren 2: Nico Stolwijk 

Meisjes C1: Manon van Vliet 

Mini’s: Rein Versluis, Kelly Stolwijk als hoofdtrainer 

 

We zijn nog wel op zoek naar spelers voor Dames 2. In verband met studie buiten de regio hebben 

enkele dames moeten opzeggen. Hierdoor wordt de bezetting te krap. Mocht je nog een buurmeisje 

of nichtje hebben die een leuk team zoekt. 

 

Zoals Corné al in zijn verhaal aanhaalde waren er niet alleen hoogtepunten, maar was er helaas 

afgelopen seizoen ook een dieptepunt. Na de vorige ALV en presentatie van de teamindelingen 

hebben er twee heren seniorleden opgezegd. Dit heeft tot een sneeuwbaleffect geleidt, waardoor er 

te weinig spelers voor heren 2 overbleven. 

Met deze spelers is toen samengezeten en heeft het bestuur in augustus besloten hen samen te 

voegen met heren 1 en heren 3. O.a. vanwege het niveauverschil waren verscheidene spelers het 

hier niet mee eens. Toen heeft het bestuur een geforceerde keuze gemaakt waar ze achteraf niet 

gelukkig mee was. Richting de betreffende speler is toen ook excuses gemaakt. 

 

Het bestuur heeft naderhand de situatie geëvalueerd en heeft de volgende acties in haar kalender 

opgenomen: 

- betere communicatie richting spelers/leden o.a. door vanuit de TC met de teams aan het eind van 

het seizoen een bespreking te hebben voor afgelopen seizoen en komend seizoen; 

- bespreking concept teamindelingen in de bestuursvergadering voorafgaand aan de jaarlijkse ALV; 

Hiermee hoopt het bestuur de kans op een scenario zoals de vorige keer te beperken. 

 

Spelregel technisch 

 

De internal pass in alle competities 

De tweede bal (set-up) die bovenhands met de vingers gespeeld wordt én die aan de eigen kant 

van het net blijft, wordt soepel beoordeeld. Een gedragen of vastgehouden bal blijft fout. Kort 2x 

raken, vaak leidend tot een draaiende bal, mag dus gewoon. Deze regel werd afgelopen seizoen in 

de Eredivisie al op deze manier toegepast en zal nu in alle competities worden doorgevoerd. 

 

Geen opstellingsfout bij serverende team in 1e divisie en lager 

Het serverende team kan géén opstellingsfouten meer maken met betrekking tot links-rechts, wél 

met betrekking tot voor-achter. Het team blijft zélf altijd verantwoordelijk voor de juiste 

servicevolgorde. Notatie van de beginopstelling is een vereiste op álle niveaus, ongeacht of gebruik 

gemaakt wordt van DWF Resultaat invoeren of Live bijhouden. 

 

 

 

6. Recreanten  

 

Het aantal leden dat zich bij de recreanten heeft aangesloten is in de loop van het jaar redelijk 

gelijk gebleven met 38 betalende leden. 

 

Door slechts één team de thuiswedstrijden op de maandag te laten spelen, is de trainingsopkomst 

goed te noemen.  Gerard heeft toegezegd dat hij 2019 - 2020 training blijft verzorgen. Hij wil de 

recreanten de fijne kneepjes van het spel blijven bijbrengen in teamtrainingen. Blokschaduw, het 

spelen van het 3,2,1 systeem en de aanvalsverdediging zijn o.a. aan bod gekomen. Dit doet hij 

terwijl de co-trainer de training verzorgt voor de aanwezige overige recreanten 

Er is begin feb. 2019 een bijeenkomst met de trainer geweest om terug te kijken naar wat goed 

ging en vooruit te kijken naar wat beter kan. Zaken die aan de orde kwamen zijn: Het ontlasten 

van de co-trainer, d.m.v. vergroten van de sparringsgroep. Het terugbrengen van de frequentie 

door de niet spelende leden onder te brengen bij de vier andere teams 

Het jaarlijks  gehouden Lentetoernooi heeft uiteindelijk voor 12 deelnemende teams gezorgd. De 

trotse winnaar (Servia) heeft net als de andere teams  gesponsorde doucheslippers ontvangen en 

van de door Rob verzorgde salades mogen genieten.  

De V van VCH staat natuurlijk voor Volleybal, maar zeker ook voor Vrienden. Bij de Vriendenclub 

Haastrecht gaat  het volleybal, ook om andere gezamenlijke activiteiten. Een voorbeeld hiervan is 

het klaverjassen. Hierbij wordt fanatiek zowel om de wisselbeker 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 variatie op Happen en Trappen is als 

eindejaarsactiviteit door de leden bij de leden thuis georganiseerd. Vanzelfsprekend  worden ook 

lief en leed gedeeld. 

Ook op sportief gebied is er ook wat gepresteerd. Het  Volleybal is Fun team heeft in een stevige 

competitie een 7e plaats veroverd. VCH 1,  VCH 2 en VCH 3  zijn respectievelijk 3e,  4e en 5e 

geworden in hun poule.  



De hieronder genoemde veranderingen die doorgevoerd zijn vanuit de NEVOBO hebben een 

positieve uitwerking gekregen op de competitie.  

- 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.  

 

Wij hebben kennis kunnen maken met nieuwe teams en de competitie is minder voorspelbaar 

geworden. Een keerzijde is dat de verdeling van het aantal mannen en vrouwen  bij de recreanten 

wel gelijk is, maar in de wedstrijden niet. Door deze verdeling en ook door blessureleed moest er 

regelmatig geïmproviseerd worden.  

 

Een opkomende vergrijzing zou een aandachtspunt kunnen worden voor komende jaren. 

 

De jaarlijkse recreanten enquête is door alle leden ingevuld en is de basis geweest voor de nieuwe 

teamsamenstellingen. Deze is na overleg met de trainer, vier aanvoerders en twee coördinatoren 

unaniem vastgesteld. Naast 4 mixteams zal een damesteam bij de Nevobo  ingeschreven worden. 

 

 

7. Goedkeuring beleid, decharge bestuur 

 

● Mark Verhoef - aftredend en herkiesbaar. Herkozen door de aanwezige leden. 

● Corné van der Pouw - aftredend en herkiesbaar. Herkozen door de aanwezige leden. 

● Decharge bestuur: goedgekeurd.  

 

8. Vrijwilligers gezocht! 

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

● Materiaalverzorger 

● PR Commissie 

 

 

9. Rondvraag 

Joost: Eerder met beginnen trainen in het begin van het seizoen? 

Manon (WSC): Zijn we mee bezig met Rob en de gemeente om dit te kunnen uitvoeren. Als we 

meer weten zullen we dit zo snel als mogelijk communiceren. 

 

Joost: Is het mogelijk om met je smartphone een wedstrijd live bijhouden? 

Manon: Ja, is zeker mogelijk als je ingelogd bent. 

 

Peter: Ik mis een inhoudelijk stuk over verliezen van Heren 2 vorig seizoen. 

Stefan (TC): Nemen we mee in de notulen. Zie verslag TC. 

 

Peter: Jammer dat de tablets niet meer worden gebruikt tijdens het tellen. Wifi hoeft geen issue te 

zijn.  

Manon: Gaan we voor komend seizoen uitzoeken en verbeteren, bijv. door gebruik van 

powerbanks. 

 

Roland: inhakend op Peter ivm seniorenindeling vorig seizoen. 

Ron: Duidelijk, gaan we meenemen voor in de toekomst. 

 

 Kelly: Komen er nieuwe teamfoto’s volgend seizoen? 

Ron: Gaan we zeker weer doen! 

 

 

 

10. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering. 


