
 

 

 

Algemene Leden Vergadering 

Notulen ALV 16 juni 2020 
 
 
Aanwezig (14 leden): Ron de Ruiter (voorzitter/ledenadministratie), Mark Verhoef 

(penningmeester), Manon van Vliet (wedstrijdsecretaris), Stefan van der 

Vlist (technische commissie), Kelly Stolwijk (technische commissie), Rein 
Versluis, Marian van der Horst, Maria de Goeij, Joost Bremmer, Marc 
Mulder, Peter van der Post, Roland de Jong, Nico Stolwijk, Ria Stolwijk, 
Bellina van Vliet, Peter van der Heijden, Sander de Wit, Mike den Buurman, 

Jaap Buijzert, Pieta van der Graaf, Erik de Bos. 
 
Afwezig met kennisgeving: Corné van der Pouw (secretaris), Gerard Merkus, Ria Merkus, Thea Bos, 

Corine Rietveld, Teus Heuvelman, Renee Koolwijk, Annelies Pool. 
 
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. Een seizoen wat met vol goede moed en enthousiasme van start ging, maar helaas met 
een abrupt einde zoals jullie allemaal gemerkt hebben.  Hier volgt een samenvatting van de 

belangrijkste gebeurtenissen afgelopen seizoen. 
 
Sponsorkliks 
In september zijn we middels een nieuwsbrief en een link op de website een nieuwe manier om de 
vereniging te steunen begonnen, het zogeheten Sponsorkliks. Via de website van Sponsorkliks kun 
je online bij heel veel populaire webwinkels je aankoop doen. Je wordt automatisch en anoniem 
doorgestuurd naar de desbetreffende webshop. Een klein percentage van deze aankoop gaat 

rechtstreeks naar VCH. Tot op heden staat de teller op € 103,50 waarvan € 65 is uitgekeerd aan 
VCH. Dus blijf je online bestellingen via deze website plaatsen, het kost niets en alle kleine beetjes 
helpen voor onze vereniging! 
 
Huttendorp 2019 
Sinds vele jaren verzorgt een groep vrijwilligers van VCH tijdens het Huttendorp een dagdeel 

volleybal in de sporthal. Afgelopen jaar hebben we extra uitgepakt met de Join Volleybal Tour bus. 
De Volleybalbus is een gepimpte volleybal promotiebus vol opblaasbare volleybalattracties die een 
heel schoolplein kunnen vullen. In dit geval werden de attracties voor een groot deel in onze 
sporthal neergezet. Uiteindelijk bracht dit bijna 100 kinderen een zeer geslaagde middag. Hartelijk 
dank aan alle vrijwilligers die hier weer aan meegewerkt hebben. 
 
Oliebollentoernooi  

Vrijdag 27 december hebben we weer ons jaarlijkse Oliebollentoernooi gespeeld in onze eigen 
sporthal Concordia. 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. 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. Het 
was een volle bak. Er is ook massaal loten gekocht om de meest verrassende en mooie prijzen te 
winnen. Hiermee is de clubkas weer een klein beetje gespekt. 
 

Grote Clubaktie 



VCH heeft met de verkoop van de loten voor De Grote Clubaktie een bedrag verdiend van € 543,= 

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

Dankzij onze penningmeester hebben we dit jaar een bijdrage vanuit het ING Nederland fonds van 
€ 1000,= mogen ontvangen. Dit geldbedrag kunnen we als vereniging goed gebruiken voor 
bijvoorbeeld nieuwe ballen en andere algemene uitgaven. 
 
Einde seizoen 
Helaas kwam het seizoen abrupt ten einde door het nieuwe coronavirus. Op 12 maart jongstlede 
werden alle wedstrijden t/m 31 maart afgelast. Vervolgens werd er een verlenging t/m 6 april 

aangekondigd. Uiteindelijk kwam er toch op 18 maart het bericht vanuit de Nevobo naar buiten dat 
alle competitiewedstrijden stil kwam te liggen. Naargelang de richtlijnen van de Nevobo en het 
RIVM, hebben wij als bestuur destijds besloten om ook alle trainingen stop te zetten.  
Op dat moment een zeer pijnlijk en moeilijk besluit, maar achteraf gezien een logische en wijze 
beslissing. In deze rare tijden is het bestuur blijven communiceren met elkaar via de digitale weg, 

bijvoorbeeld door de bestuursvergadering via videobellen te plannen.  

 
 
Eindfeest 
Gezien de huidige omstandigheden heeft het bestuur onlangs besloten om dit jaar geen eindfeest te 
organiseren. Wel zijn we van plan om, indien mogelijk, het seizoen te laten beginnen met een 
verenigingsbrede activiteit/feest. Suggesties en hulp zijn van harte welkom. 
 

 
 
- Ledenadministratie  
 

Jubilarissen dit jaar: 
 
12 ½ jaar 

 

Geen 
 
25 jaar 
 
Peter van der Heijden: Lid sinds 01-06-1995. Jubileum op 01-06-2020 

Mike den Buurman: Lid sinds 25-09-1995. Jubileum op 25-09-2020 
 
40 jaar 
 
Geen 
 



 
 
Start seizoen 2019-2020   101  leden 
Nieuwe leden gedurende het seizoen       7 leden 
Eindigen het seizoen met    108  leden 

Opzegging miv seizoen 2020-2021      7 _ leden 
Vooralsnog starten we met    101 leden 

 
Onderverdeeld in: 

● 5 ereleden 

● 10 CMV jeugd 

● 38 Recreanten 

● 38 senioren 

● 9 junioren 

● 2 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 

Afgelopen jaar hebben we weer een goed jaar behaald qua resultaat. Met een winst van 3.141 euro 

zaten we ruim boven de begroting van 800 euro. 
De opbrengsten waren bijna in lijn met de begroting, maar aan de kostenkant hebben we minder 
kosten gemaakt dan begroot. Dit zat vooral in minder kosten aan de Nevobo en 
representatiekosten, alsmede minder zaalhuur. Daarentegen waren we iets meer kwijt aan kosten 
voor de trainers. Zie ook de balans 2019 en begroting 2020-2021. 
 
Speciale dank gaat uit naar onze sponsors: Insight 24, Welkoop, camping Streefland, Greenfield en 

Concordia, de COOP en de Rabobank en Bremmer Resource management. Ook speciale dank aan 
ING die dit jaar een donatie heeft gedaan en Stichting vd Akkerfonds. 
 

 
Kascommissie: Marian van der Horst en Roland de Jong. Reserve: Joost Bremmer 



 

 
 

4. Wedstrijdzaken (Manon van Vliet) 
 

Het eerste half jaar is alles soepel verlopen. Meisjes C is kampioen geworden in de C 2de klasse en 
zijn doorgestroomd naar de B.  
Het tweede half jaar is natuurlijk heel abrupt geëindigd. Er is gekeken wat de beste oplossing was 
voor het bepalen van de eindstand. Daarbij hebben verenigingen de kans gehad om een vragenlijst 
in te vullen en is uiteindelijk besloten om het wedstrijd quotiënt te berekenen. Hiermee is de 
definitieve eindstand bepaald. Er zijn dit jaar geen kampioenen, maar wel teams die promoveren of 
degraderen. Voor ons heren 1 en dames 1 is dit voordelig uitgepakt en beide promoveren naar de 

eerste klasse. Heren 2 en dames 2 blijven volgend seizoen spelen in de 4de klasse. Meisjes B zal 
wederom B 2de klasse gaan spelen nadat ze geëindigd zijn in de middenmoot.  
Er zijn voor volgend seizoen geen belangrijke spelregelwijzigingen.  
De werking van het DWF is dit seizoen goed gegaan. Er werd vaak na de wedstrijd gebruik gemaakt 
van een telefoon van de tellers of scheidsrechter om de stand in te voeren. De accu’s van de tablets 

zijn zo zwak dat ze niet goed genoeg werken om te gebruiken van het tellen. Er kan voor volgend 

seizoen worden gekeken voor het vervangen van de accu’s of het aanschaffen van powerbanks. 
 
 

 
5. Technische Commissie (Stefan en Kelly) 

 
Dit jaar slechts een klein deel van de team/trainersgesprekken kunnen houden in verband met 

Corona. Deel al voor de crisis gedaan en deel telefonisch. 
Volgend seizoen gaan we met evenveel seniorenteams de competitie in als afgelopen jaar. Er zijn 2 
dames en 2 heren teams. De mini’s gaan komend seizoen op niveau 4 en 5 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 & Tom Stolwijk 
Heren 1: Cat Stubbe 
Heren 2: Nico Stolwijk 
Meisjes C1: Manon van Vliet 
Mini’s: Christine van Straaten 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. 
 
Spelregeltechnisch 
 

Voor komend seizoen staan er geen spelregelwijzigingen op de planning. 
In het kader van "Meer spelplezier" werd afgelopen seizoen wel een aantal spelregelwijzigingen 
ingevoerd: 

 
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. 
 
Scheidsrechters 
 
De voorwaarden om 1ste klasse te mogen fluiten zijn gelukkig hetzelfde als 2de klasse. Er zijn dus 

geen extra licenties benodigd om Heren 1 en Dames 1 te mogen fluiten tov afgelopen seizoen. 

Hiervoor is een V4 licentie benodigd. Na het volgen van de online cursus beschik je over een V6 



licentie. Wel hebben sommige teams een vrij smalle basis qua scheidsrechterlicenties. Het 

voornemen is om dit uit te breiden en hier vanaf het nieuwe seizoen mee aan de slag te gaan. 
Wordt dus vervolgd. 
 

 

 
6. Recreanten  

 
 Het aantal leden dat zich bij de recreanten heeft aangesloten is in de loop van het jaar  
gestegen tot tegen de 40 betalende leden. Ongeveer evenveel dames als heren. 
 
Door slechts één team (VCH 4) zo’n 7 thuiswedstrijden op de maandag te laten spelen is de 

trainingsopkomst goed te noemen. Gerard Merkus was onze hoofdtrainer, waarvoor onze grote 
dank, maar stopte per einde van dit seizoen met de recreanten wekelijks de kneepjes van het spel 
bij te brengen via teamtrainingen e.d. Naast hem was er telkens een andere co-trainer uit een 
groepje van ongeveer 12 vrijwilligers vanuit de recreantengroep. Dank ook! 
 

Het jaarlijks te houden Lentetoernooi is vanwege de coronaperiode uitgesteld tot 2021. Wel 

organiseerden we weer 2 x een klaverjas-/spelletjesavond, in principe voor alle recreanten. Hierbij 
werd fanatiek zowel om de wisselbeker, als om de rode lantaarn gestreden. Alhoewel de meeste 
leden niet meer in Sinterklaas geloven, werd er ook een gezellige avond rond 5 december 
georganiseerd met een speciale Sintbingo en aan de hand van een mooi VCH-verhaal. 
 
Een eindejaarsactiviteit voor en door de leden georganiseerd, is dit jaar geannuleerd. Er is nog wel 
2 x een groep wezen beachvolleyen bij en met dank aan Camping Rob Streefland. 

 
Ook op sportief gebied is er leuk gepresteerd. We hadden een Damesteam en 4 mixteams. Helaas 
is de competitie begin maart stilgelegd om eerder genoemde redenen.  Alle teams presteerden op 
hun eigen niveau naar behoren en eindigden gemiddeld of hoger. Zoals bekend zijn er geen 
kampioenen of degradanten vastgesteld dit niet uitgespeelde seizoen.  
 
De jaarlijkse recreantenenquête is weer door alle leden ingevuld en was de basis voor de nieuwe 

teamindeling. Deze is dit jaar door de twee recreantencoördinatoren vastgesteld, waarbij we op 

ruim verzoek, zoveel mogelijk hetzelfde hebben gehouden. Helaas was er geen apart damesteam 
meer mogelijk, omdat een aantal leden beslist niet in 2 teams tegelijk wilden spelen. Misschien 
komt er wel weer een nieuw Volley-is-fun-team, maar dat zien we in september bij de start van het 
seizoen. 
 

 
7. Sponsoring en kleding 

 

Sponsoring 

Sponsorcontract met Rabobank (shirtsponsor van zowel Mini’s als Meisjes B) loopt na 3 jaar af. 
Rabobank heeft als nieuw sponsorbeleid dat men verenigingen help d.m.v. seminars, en anders 
soorten cursussen en niet meer met financiële middelen.  

Met Mike den Buurman van Insight 24 en speler van Heren 2 zijn we overeengekomen dat het 

sponsorcontract van zowel Heren 1 als Heren 2 met nog eens 3 jaar wordt verlengd.  

Tevens hebben Camping Streefland en Welkoop aangegeven na vele jaren als hoofdsponsor voor 
Dames 1 te hebben opgetreden hiermee te willen stoppen. 

En ook COOP Haastrecht gaat het contract als shirtsponsor voor Dames 2 niet verlengen. 

Maar gelukkig hebben we Mike den Buurman van Insight 24 bereid gevonden naast de 2 
herenteams ook te willen optreden als hoofdsponsor van zowel Dames 1 als Dames 2. Dus alle 4 de 

seniorenteams. 

Maar ook Signed reclame, Welkoop en Camping Streefland blijven verbonden met de 
seniorenteams als subsponsor. 

Met de sponsoren van de recreanten (Grand Café Concordia en Greenfield Mode) en mini’s (Bakker 
van der Eijk) moet nog worden gesproken over verlenging van het aflopende contract. 

Daarnaast komt het nu en dan voor dat sponsoren eenmalig een team in natura sponsoren welke 

niet onder contract vallen. Ik noem hierbij Arjan en Bianca van der Eijk voor taarten, Oliebollen en 

overige zaken, Joost Bremmer voor Bidons voor Heren 1, Van Ooijen Gouda voor trainingsjacks 



Heren 1 en Welkoop, Signed en Streefland voor trainingsjacks Dames 1, Gerard en Ria Merkus voor 

Oliebollen, Rob van Zuijlen voor bitterballen enz. En wellicht nog wel enkele zaken welke zonder 
mijn bemoeienis tot stand komen. Als bestuur zijn wij hier heel enthousiast over. 

Daarnaast hebben we nog enkele adverteerders welke op de website worden gepubliceerd. Beloon 
deze ondernemers voor hun bijdrage door lokaal en bij deze ondernemers te kopen! 

 

Kleding 

Hoewel leveringen en levertijd van onze VCH kleding nu en dan wat moeizaam verloopt zijn wij wel 
erg tevreden over de kwaliteit. Daarom is besloten om de nu 3 jaar oude shirts nog tenminste een 
jaar te gaan gebruiken. Omdat de shirts van de herenteams nog in goede staat zijn is besloten in 
principe pas voor seizoen 2021-2022 te gaan vervangen en te voorzien van het vernieuwde logo 
van Insight 24. Voor de Damesteams echter zullen miv het nieuwe seizoen nieuwe shirts worden 

besteld met Insight 24 als hoofdsponsor en Welkoop, Streefland en Signed als subsponsor. 

 

 
8. Goedkeuring beleid, decharge bestuur 

 

● Ron de Ruiter - aftredend en niet herkiesbaar. Aangeboden om als interim voorlopig een seizoen te 

blijven. Herkozen door de aanwezige leden. 
● Sander de Wit treedt toe als nieuw algemeen bestuurslid. 
● Decharge bestuur: goedgekeurd.     

                                                                                             

 

9. Vrijwilligers gezocht! 

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

● Voorzitter 

● Materiaalverzorger 
● PR Commissie 

 
 
 
10. Rondvraag 

Joost: Cat Stubbe heeft aangegeven nagenoeg niet in de gelegenheid te zijn om tijdens wedstrijden 
te coachen (is bekend bij bestuur). Zou graag iemand hebben die de heren gaat coachen en 
verlengstuk kan zijn voor de trainster. 

Ron (VZ): Bestuur neemt dit mee en zal ogen en oren open houden. Ieder (met name H1) zal in 
zijn eigen netwerk op zoek moeten gaan. 
 

 
  

11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering. 


