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Algemene Leden Vergadering 

 

Notulen ALV 15 juni 2021 
 
 
Aanwezig (14 leden): Ron de Ruiter (voorzitter/ledenadministratie), Corné van der Pouw 

(secretaris), Mark Verhoef (penningmeester), Manon van Vliet 
(wedstrijdsecretaris), Stefan van der Vlist (technische commissie), Kelly 
Stolwijk (technische commissie), Sander de Wit (bestuurslid), Rein Versluis, 

Maria de Goeij, Claudia Vreeswijk, Marc Mulder, Vincent van der Pouw, 
Roland de Jong, Renee van der Water, Sabine Vianen, Sanne Kwisthout, 
Pieta van der Graaf, Marian van der Horst, Wim van der Horst, Ria Stolwijk. 

 

Afwezig met kennisgeving: Gerard Merkus, Ria Merkus, Thea Bos, Corine Rietveld, Mike den Buurman  
 
Afwezig zonder kennisgeving: Overige leden 

 

1. Notulen vorige jaarvergadering (zie bijlage) 

Notulen worden goedgekeurd. 

 

2. Secretariaat 

- Jaarverslag 
 

 VCH heeft een seizoen meegemaakt, zoals vele andere verenigingen, die de geschiedenisboeken in 
zal gaan als een onwerkelijk en verloren seizoen. Wij denken dat er in de afgelopen 53 jaar nooit zó 
weinig is gevolleybald in Haastrecht als afgelopen seizoen. 

Aan de start van het seizoen leek alles toch opgestart te worden, de trainingen gingen van start en 
de Nevobo had zijn planning voor de wedstrijden klaar liggen. De eerste wedstrijden werden 
gespeeld in Concordia maar hier kwam al snel een einde aan. Het coronavirus sloeg om zich heen 

en de besmettingen liepen in rap tempo op, einde wedstrijden plus trainingen en dus einde 
seizoen? Zoals iedereen hoopten we op een snel herstel maar het wachten hierop duurde langer en 
langer. Helaas mocht het niet zo zijn en werd er niet meer gesport in de sporthal. 
Mede door het vaccineren liep het aantal besmettingen langzaam terug en kwam er weer een 
lichtje aan het einde van de tunnel in zicht. Daar worden wij als bestuur ook weer vrolijk en 
energiek van en wij hopen van harte dat deze positieve daling zich voortzet. Sinds vorige maand is 
bijvoorbeeld meisjes B weer begonnen met trainen in de sporthal. Morgen zullen ook de eerste 

Herenteams weer aantreden in de zaal om te beginnen met het balgevoel terug te krijgen. 
 
Het bestuur heeft afgelopen seizoen niet “stil” gezeten, maar wel stil gezeten op onze bureaustoel 
achter de computer of op de bank met de mobiel in de hand. Ook voor ons was het heel erg 
wennen om op deze manier met elkaar te communiceren, toch compleet anders dan met elkaar 

rond de keukentafel bij iemand thuis. We werden steeds beter in het online vergaderen en zelfs 
Ron had op een bepaalde avond een hippe achtergrond gevonden in Teams! 

We hebben onze gebruikelijke vergaderingen dus op deze manier voortgezet en een aantal extra 
online vergaderingen belegd. Hierbij hebben we het vooral over de veranderingen van de 
maatregelen van de overheid gepraat en wat hier de gevolgen van waren. 
Als bestuur hopen we dat we dit vaak genoeg en duidelijk gecommuniceerd hebben naar jullie, door 
middel van de nieuwsbrieven en de website/facebook. 
 

Sponsorkliks 
De website van Sponsorkliks wordt inmiddels vaker gevonden door de leden en het bedrag voor de 
vereniging loopt gestaag op. Tot op heden staat de teller op € 203,33, dit is nu een jaar later € 100 
erbij voor de vereniging. Het bedrag kan altijd hoger dus blijf je online bestellingen via deze 
website plaatsen, het kost niets en alle kleine beetjes helpen onze vereniging! 
 
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=10344&cn=nl&ln=nl 
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Toernooien 

Door de pandemie afgelopen jaar hebben we helaas geen toernooien mogen organiseren. 
 
Donatie aanvraag 
Dankzij Mark hebben we afgelopen jaar wéér 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. 
 
Openingsfeest 
Het bestuur zou het leuk vinden om in het najaar een openingsfeest te organiseren om het 
verenigingsgevoel weer terug te krijgen! Het zou helemaal mooi zijn als dit zonder de 1,5 m 
maatregel kan plaatsvinden. Als je een leuk idee in je hoofd hebt of wil meehelpen met 

organiseren, laat het even weten aan één van ons. 
 

 
- Ledenadministratie  
 

Jubilarissen dit jaar: 

 
12 ½ jaar 
 
Vincent van der Pouw 
Renee van der Water 
Sabine Vianen 
Sanne Kwisthout 

 

 
 
  



25 jaar 

 
Claudia Vreeswijk-Boom: Lid sinds 01-01-1996. Jubileum op 01-01-2021 
 

 
 

40 jaar 

 
Geen 
 
 
Start seizoen 2020-2021   101  leden 
Opzegging gedurende het seizoen       7 leden 

          94 
Nieuwe leden gedurende het seizoen       9 leden 
Eindigen het seizoen met    103  leden 
Opzegging miv seizoen 2021-2022       8 _ leden 
Vooralsnog starten we met      95 leden 
 

Onderverdeeld in: 

● 5 ereleden 

● 7 CMV jeugd 

● 34 Recreanten 

● 42 senioren 

● 7 junioren 

 
 
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 10.169 
euro zaten we ruim boven de begroting van 1.800 euro. 



De opbrengsten waren hoger dan begroot, vooral door meer inkomsten van sponsors en donateurs. 

Aan de kostenkant viel vooral de zaalhuur mee. Dit heeft natuurlijk alles te maken met de sluiting 
van de zalen ivm de maatregelen tegen het coronavirus. 

Speciale dank gaat uit naar onze sponsors: Insight 24, Welkoop, camping Streefland, Greenfield en 
Concordia, de Rabobank, Van Ooijen, Signed, De Wit, Betonindustrie en Bakker van der Eijk. Ook 

speciale dank aan ING die dit jaar een donatie heeft gedaan en alle leden die middels Sponsorkliks 
en Rabo clubsupport de kas hebben laten spekken. 

Omdat we over 2020 zo’n mooi resultaat hebben behaald en we ook in 2021 tot nu toe te weinig 
hebben kunnen spelen, hebben we als bestuur besloten om de winst over 2020 ten gunste van de 
huidige leden te laten komen, middels een korting op de contributie van 2021 van 65%. Dit willen 
we graag ter goedkeuring aan de ALV voorleggen. Is hier bezwaar tegen? 

 

Kascommissie:Joost Bremmer en Roland de Jong Reserve: Marc Mulder 
 

 
 

4. Wedstrijdzaken (Manon van Vliet) 
 

 
Weinig te melden aan de hand van het afgelopen seizoen. Wel een dringende oproep voor meisjes 
B omdat deze groep meiden niet heel groot is. Dus heb je nog een zusje/nichtje/vriendinnetje die 
bij deze meiden wil spelen in de leeftijd tussen 14-16 jaar, laat het weten! 
 

 
5. Technische Commissie (Stefan en Kelly) 

 
Volgend seizoen gaan we met één seniorenteam meer de competitie in als afgelopen jaar. Er zijn 2 
dames en 3 heren teams. Komend seizoen hebben we twee heren teams in de eerste klasse.  
De nieuwe spelers bestaan deels uit terugkerende spelers en deels uit nieuwe spelers van buiten 

Haastrecht. Als vereniging zijn we blij dat we volgend seizoen een extra team hebben met volleybal 
op niveau.  
De mini’s gaan komend seizoen op niveau 4 en 5 starten. Mogelijk dat er nog een nieuw team 

komt. 
Vorig seizoen begonnen we goed toen alle teams een trainer hadden. Dat is voor dit seizoen helaas 
niet het geval. Teus en Rick hebben besloten niet door te gaan met het dames 1 team en Cat wilde 
haar carrière bij VCH ook niet vervolgen. Voor komend seizoen zijn helaas drie teams niet voorzien 
van een trainer.  
 

Dames 1: Vacant 
Dames 2: Marc Mulder 
Heren 1: Vacant 
Heren 2: Vacant 
Heren 3: Nico Stolwijk 
Meisjes B1: Manon van Vliet 
Mini’s: Christine van Straaten als hoofdtrainer 

 
Met deze vier mensen zijn wij sowieso erg blij en wij bedanken alvast alle trainers die komend 
seizoen met onze leden aan de slag gaan. 
Verder proberen wij uiteraard er alles aan te doen om komend seizoen voor ieder team een trainer 
te hebben. Sinds april staan de vacatures op Facebook en de website van de NVVO. Helaas is de 
beschikbaarheid beperkt en de vraag heel groot als wij alle oproepen op internet zien. Dus als 
iemand een mogelijk naam weet. 

 
We zijn nog wel op zoek naar spelers voor Dames 2. In verband met studie buiten de regio 
moesten enkele dames vorig seizoen opzeggen. Hierdoor wordt de bezetting te krap. Mocht je nog 
een buurmeisje of nichtje hebben die een leuk team zoekt, laat het ons weten! 

 
 

6. Recreanten  
 
Slechts één maand getraind. Enkele potjes gespeeld. 5 leden/dames recent afgemeld en vanaf nu 

nog maandje elke maandagavond beachen voor wie wil en kan. Dezelfde 4 teams als in 2020-2021 
gelden voor 2021-2022. 



Eén hoofdtrainer voor de groep is gewenst.  



7. Sponsoring en kleding 

 

Sponsoring 

In het nieuwe seizoen zal Insight24 weer de nieuwe shirts voor de herenteams sponsoren. 

 

Kleding 

 Vacant 
 
 

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. 
● Corné van der Pouw - aftredend en herkiesbaar. 
● Mark Verhoef - aftredend en herkiesbaar. 

 

● Decharge bestuur: goedgekeurd.     
                                                                                             

 

9. Vrijwilligers gezocht! 

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

● Voorzitter 
● Materiaalverzorger 
● Kleding 
● PR Commissie 

 
 
 
10. Rondvraag 

Maria: Wellicht is het een idee om een vacacture voor de functie van voorzitter te plaatsen op de 
vrijwilligers vacature van de gemeente. Hier kijken veel vrijwilligers van buitenaf op. 

 

Ron (VZ): Dank voor de tip, we zullen dit zeker gaan doen. 
 

  
11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering. 


