
Notulen 26-05-2021: 

1. Opening  
2. Benoeming stembureau  
Omdat het een digitale ALV is gebruiken we een online tool. Hierbij krijgt iedereen van de 
penningsmeester een persoonlijke code. De resultaten na het stemmen kan iedereen inzien, dit 
wordt met elkaar gecontroleerd.  
 
3. Vaststellen agenda  
4. Ingekomen stukken  
5. Notulen d.d. 14 januari 2021 (bijlage)  

Er zijn tijdens de vorige ALV een aantal vragen gesteld, die niet terugkomen op de agenda, hierbij de 

antwoorden:  

Opbrengst Jantje Beton (646 euro). Vrijwilligersbudget wordt behandeld tijdens begroting. 

Het eerder beginnen met VCH Beach is doorgevoerd.  

Naar Mark is een fruitmand gestuurd. Tumor is geslonken, kan misschien weer naar huis. Is een stuk 

verbeterd.  

Boven notulen staat 2020 i.p.v. 2021, dit aanpassen. 

Voor goedkeuring van notulen: 42 stemmen voor, 1 onthouden van stemmen 

6. Bestuursmededelingen 

Dit seizoen is het laatste seizoen van het huidige bestuur geweest. Financieel wordt later door Jordi 

uitgelicht.  

 7. Aanvulling huishoudelijk regelement (lid van verdienste) -> (bijlage)  

In de statuten staat dat we ereleden hebben. Huishoudelijk regelement gaat hier niet verder op in. 

Huidige bestuur stelt voor om een erelid en een lid van verdienste in te stellen. Lid van verdienste 

heeft lang inzet getoond. Erelid heeft extreem lang inzet getoond. Hierdoor makkelijker de 

mogelijkheid om mensen in het zonnetje te zetten.  

Carol vraagt naar de voorwaarden, wanneer kan iemand dit worden, moet niet te makkelijk worden 

gemaakt. Uitleg is dat het door een Lid van Verdienste toe te voegen, mensen die in iets lichtere 

mate veel voor de vereniging hebben betekend ook gewaardeerd kunnen worden.  

Uiteindelijke tekst wordt aangepast en voorgelegd in de volgende ALV. 36 stemmen uitgebracht, 7 

onthoudingen, 5 tegen, 24 voor. Is akkoord bevonden. 

8. Voordracht erelid/lid van verdienste  

Voordracht Erelid: Hellen van Bergen, iemand die heel veel heeft gedaan voor jeugd, mini’s en allerlei 

commissies, gedurende heel veel jaren. Stemmen: 41 voor, 1 onthouding, 1 tegen.  

Voordracht Lid van verdienste: Remi Onclin, iemand die zich heeft ingezet voor het beach-stuk, 

achter wethouders aangelopen, uiteindelijk voor elkaar gekregen dat er een status is gekomen voor 

het beachvolleybal. Met als pronkstuk het veld wat er nu ligt. Stemmen: 39 voor, 4 onthoudingen 



Voordracht Lid van verdienste: Björn van Essen, vooral in de beginjaren om het beach op te starten 

heel veel voor de club betekend en nu nog steeds natuurlijk. Stemmen: 40 voor, 3 onthoudingen.  

9. Begroting 2021-2022 en vaststelling contributie (bijlage)  

Als penningmeester het makkelijkste en moeilijkste jaar ooit. Makkelijkste omdat er weinig te doen 

is, moeilijkste omdat het pijn deed dat er zo weinig kon.  

De 3000 euro voor vrijwilligersbudget blijft staan en wordt doorgegeven aan het nieuwe bestuur. Die 

hebben aangegeven dit goed te kunnen gebruiken. Ook 750 euro voor de ledenwerving. 

Heel veel geld over, onder andere door: teruggave van zaalhuur, geen geld aan de bond, 

trainingsgeld lager. Dat willen we niet houden, vanwege 2 redenen: we hebben dan geen recht op 

subsidie en we willen graag de leden tegemoet komen.  

Dit komt neer op een restitutie van 85 procent aan jeugdleden en 90 procent aan seniorenleden. 

Voor volgend jaar (geld dat we overhouden is dan op), een inflatie van 2% vanwege stijgende 

zaalhuur. We staan er financieel goed voor. Hopen dat we, als we uit de corona komen, allemaal 

weer gaan volleyballen.  

Tessa vraagt waar de ledenwerving aan besteed wordt, hier wordt later aandacht aan besteed door 

het aspirant bestuur. 

Vraag vanuit Carol of er rekening in de begroting is gehouden met het eventueel eerder starten qua 

zaalhuur. Jordi geeft aan dat dit niet is meegenomen, maar dat dit altijd wel mogelijk is.  

Tessa vraagt of de kosten voor de teams die eerder in rekening worden genomen aan iedereen in 

rekening worden gebracht. Jordi antwoordt hier bevestigend op.  

De begroting wordt met 44 stemmen goedgekeurd.  

10. Benoeming kascommissie  

Ellen Pieterman en Jan Eckhart, nieuwe reserve Stefanie Hofstee. Stemmen: 39 voor, 1 onthouding. 

11. Bestuursverkiezing  

Carla Bultsma  (secretaris)→ Lid sinds eind jaren ’90 bij recreanten. Stemmen: 40 stemmen voor, 1 

onthouding.  

Johan Berkhof (penningmeester)→ 2 jaar lid, zitvolleybal, scheidsrechter, ex-eigenaar 

administratiekantoor. Beschikbaar gesteld als penningsmeester. 39 voor, 1 onthouding. 

Fiona van Kessel (algemeen)→ echte VCH-er. Nu niet meer als lid, maar nog steeds betrokken omdat 

haar zoon bij VCH speelt. 38 voor en 1 onthouding 

Rudie Döpp (algemeen, vertegenwoordiging vanuit de beachtak)→ vroeger gespeeld, afgelopen 

jaren ook training gegeven. Nu als vertegenwoordiging vanuit de beach. 40 voor, 1 tegen, 1 

onthouding. 

Martijn ten Veldhuis (algemeen, wedstrijdzaken) → Ingestroomd bij de zitvolleybal, lid 

vrijwilligerscommissie en trainer van de jeugd. → 41 voor, 1 onthouding. 

Lidwien Hanekamp – van Bergen (algemeen) → Lid sinds 7e, 2 jaar weggeweest. Inzetten om nieuw 

leven in de vereniging in te blazen. 40 voor, 1 onthouding 



Esli Onclin (voorzitter)→ Vanaf 7de bij de vereniging, gespeeld en training gegeven. Ook 

beachvolleybal. Bijdrage leveren om een nieuwe weg in te slaan. 41 voor.  

 

12. Mededelingen nieuw bestuur  

Esli: eens een VCH’er, altijd een VCH’er. Trots om weer op deze plek te zitten. Uniek dat een geheel 

bestuur opstapt. Dankwoord aan het afgetreden bestuur:  

Ron heeft als een octopus met 8 armen geprobeerd om alle bordjes in de lucht te houden, met volle 

inzet en overgave. En als er dan weer ergens een taak bleef liggen, dan stak Ron een extra arm de 

lucht in om ook dat bordje erbij te pakken. Ron blijft betrokken en houdt nog wat taken vast. 

Rik heeft zich opgewerkt tot speler van heren 1 en de afgelopen 5 jaar in het bestuur een belangrijke 

rol gehad als aanspreekpunt voor facilitaire zaken. Daarnaast heeft Rik een rol gespeeld in 

verschillende commissies, van feestcommissie tot kampcommissie. Dat wil hij blijven doen. We zijn 

er trots op dat je bij ons hoort. 

Jordi is bekend van zijn droge humor en heeft altijd de zaken op orde. Een stille motor. Een betere 

penningmeester kun je je als club natuurlijk niet wensen. Na 8 jaar verzet je de bakens naar iets veel 

belangrijkers: je gezin. Financieel gezien laat je de club gezond achter en het is aan ons om dat stokje 

op dezelfde manier door te geven. Je hebt gezegd dat je betrokken wil blijven, daar gaan we zeker 

gebruik van maken. 

Fleur is een plichtsgetrouwe en fijne persoon om mee te werken, zowel op als buiten het 

volleybalveld. Met verantwoordelijkheidsgevoel, en ze is van jongs af aan sociaal. Fleur stopt ermee, 

maar we hopen met heel ons hart dat het snel weer begint te kriebelen, want Fleur heeft het VCH 

DNA. En eens een VCH-er is altijd een VCH-er. 

 

Allen ontvangen een bloemetje en een bon.  

Vrijwilliger van het jaar → Fleur Kwint 

Motivatie: Fleur is actief bezig geweest met het werven van ons als nieuw bestuur. Ze heeft daarbij 

geholpen en is vraagbaak geweest. We zijn daarom trots dat we de Dick van Eck trofee voor 

vrijwilliger van het jaar aan Fleur mochten overhandigen.  

Esli kondigt aan dat nieuwe bestuur bezig gaat met toekomstvisie voor VCH.  

13. Rondvraag 

Stefanie vraagt hoe het speerpunt van ledenwerving zich verhoudt tot het teruggeven van een 

eersteklasse team. Esli antwoord hierop dat de leden er wel moeten zijn en zodra die zich 

aanmelden, dan wordt daar gelijk op geacteerd. Het aantrekken van nieuwe leden is ook een traject 

voor de langere termijn.  

  



Aanwezig  Afmeldingen + machtiging 

Bianca Saarloos Martine de Bruijn Jacques Portengen  

Carla Bultsma Koos Meijers Britt van der Voort 

Esli Onclin Carol van der Palen Linda van der Voort 

Fiona van Kessel Peter van Hal Edith Rijnders 

Johan Berkhof Petra van der Vlugt Tjitske van der Palen 

Jordi van Kessel Remco Dautzenberg → Carol van der Palen 

Lidwien van Bergen Richard Roest   

Martijn ten Veldhuis Sandy   

Maxime Döpp Stefanie Hofstede  

Remi Onclin Tabitha   

Rik Klein Wolterink Tamara Meert  

Rudie Dopp Tessa Döpp  

Anke Timo van Kessel  

Barbara Katuin Inez Werring  

Corrie Vaalburg Wouter Droogh  

Gerco Overbeek Lepa  

Dianne Overbeek Linda Ravingerova  

Pascal Döpp Mark B.  

Ellen Pieterman Wietze  

Babette Haitsma Jort Zwolsman  

Hellen van Bergen Elke Bos  

John Hermans Ronald Hoots  

Lilian Döpp Peter Langerak  

Jon Lochtenberg Monique van Griethuijsen  



 


