Verslag van de algemene ledenvergadering van VCH op vrijdag 10 juli 2020 in de FBK
sporthal
Aanwezig: Carla Bultsma (+ machtiging Anke Essing), Inez Werring, Barbara Katuin, Corrie
Vaalburg (+ machtiging Martine de Bruijn), Saskia Hollemans (+ machtiging Petra van der
Vlugt), Hellen van Bergen, Edith van Maarl, Richard Roest, Martijn ten Veldhuis, Ellen
Pieterman, Jon Lochtenberg, Tabitha den Butter-Hofstede, Lepa Novakovic, Martijn Storm,
Stefanie Hofstede, Jan Eckhart, Gerco Overbeek en Dianne Overbeek
Bestuur: Ron Ferwerda, Jordi van Kessel, Rik Klein Wolterink, Fleur Kwint,
Bianca Saarloos
1.

Opening
De voorzitter opent rond 20.10 uur de algemene ledenvergadering van Volleybal Club
Hoofddorp en heet alle aanwezige leden van harte welkom. We gaan in de sporthal
vergaderen i.p.v. in de Wissel.

2.

Benoeming stembureau
Er wordt een stembureau ingesteld waar Gerco Overbeek en Jan Eckhart
zitting in nemen.

3.

Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.

Ingekomen stukken
De secretaris meldt dat de volgende leden met bericht afwezig zijn:
Martine Elseman, Peter van Hal, Wouter Droogh, Dick van Eck, Mark Spijker, Anke
Essing, Carol en Tjitske van der Palen, Johan Berkhof, Petra van der Vlugt, Jacques
Portengen, Onno Kaandorp, Koos Meijers, Martine de Bruijn, Wietze Hofstede.
Er is een vraag van Carol gekomen die meegenomen wordt bij de rondvraag.

5.

Notulen d.d. 23 januari 2020
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

6.

Bestuursmededelingen
Toelichting op de agenda:
Als onderdeel van dit agendapunt geldt dat er een belangrijk punt aangaande het
huidige dagelijks bestuur en de toekomst van de vereniging op de agenda staat. De
afgelopen seizoenen hebben we als bestuur hard getrokken om de vereniging nieuw
leven in te blazen en te enthousiasmeren om met ons aan de slag te gaan met
kleinere en grotere taken. We hebben echter bemerkt dat het lastig is om iedereen
mee te krijgen in deze richting en dat er alsnog veel op het bord van het bestuur
terecht komt die eigenlijk door de vereniging zouden moeten worden opgevangen.
Met het aftreden van Bianca als bestuurslid komt er een positie binnen het bestuur
vrij waar we de vereniging al op de eerste ALV van vorig seizoen over hebben
ingelicht. Ondanks trekken en zoeken is onze short-list op en hebben we nog steeds
geen vervanger. We hebben dit de afgelopen seizoenen op meerdere posities gezien
en betreuren dit zeer.
We denken dat het goed is om een nieuwe wind door de vereniging te laten waaien
op zowel organisatorisch als bestuurlijk gebied en hebben dus besloten om als
volledig bestuur zijnde per einde seizoen 2020-2021 af te treden. We zullen
gedurende het seizoen ons best doen om de zaken waar we mee bezig waren/zijn zo
goed mogelijk verder te begeleiden en een zo goed mogelijke overdracht proberen te
realiseren zodat het nieuwe bestuur alle nodige informatie heeft om de volgende stap
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te zetten. We hebben het gevoel vast te zitten in het huidige stramien en kunnen daar
moeilijk uit komen.
Om die reden zijn we per seizoen 2021-2022 op zoek naar een nieuw voltallig
bestuur. We hopen dat dit nieuwe bestuur vol goede moed aan de slag kan en wil
gaan om deze nieuwe wind te laten waaien en onze vereniging waar we allemaal zo
blij mee en trots op zijn verder te brengen.
Vanuit het bestuur komt voornamelijk dat het voelt als trekken aan een dood paard en
dat je er meer energie instopt dan dat je ervoor terug krijgt. Jon vraagt zich af dat als
het hele bestuur stopt of leden dan nog wel durven. Richard zegt nog dat je zo
wellicht een jaar verder bent en weer hetzelfde punt hebt bereikt en vraagt zich af of
een samenwerking met andere verenigingen nog een idee is. Toen Siebe en Gerco
zijn gestopt met het bestuur is dit al niet ingevuld. Rik geeft aan dat er komend jaar
nog intensiever gezocht zal worden. Jan voegt nog toe dat het probleem ook binnen
de teams besproken moet worden zodat er een groter bereik is. En Fleur zegt dat ze
er komend jaar nog volle bak tegenaan zullen gaan en dat ze het niet zomaar uit hun
handen laten vallen. Hopen op een stijgende lijn zodat het op een bloeiende manier
overgedragen kan worden.
Saskia en Ilse hebben ook aangegeven te zullen stoppen met het indelen van de
scheidsrechters en zaaldiensten. Ook hier is nog iemand anders voor. Saskia geeft
aan dat de indeling op zich het probleem niet is maar de mailtjes de hele week door.
Barbara vraagt of er dan wordt aangegeven dat ze het zelf moeten oplossen, dit
wordt wel gedaan maar dat doen ze niet (ook van sommige ouders hoeft dat niet).
Dan geeft Barbara aan dat er wellicht een consequentie aan moet zitten. Jon zegt
vaak wordt het nog opgelost in de zaal als er scheidsrechters niet zijn maar dan toch
boete aan de persoon (of het team) geven als degene niet komt opdagen.
Tabitha zegt dat niet alleen de bestuursfuncties niet worden ingevuld maar dat ook
bv. weinig leden zich opgeven om een paar uur te collecteren voor Jantje Beton.
Stefanie vraagt of er geen lijstjes met vacatures gemaakt kan worden met hierbij
hoeveel tijd je er ongeveer aan kwijt bent. Corrie vraagt of de vrijwilligersbijdrage
komend seizoen al wordt ingevoerd. Jordi reageert hierop, ze hebben met een
groepje van 8 mensen bij elkaar gezeten om te onderzoeken hoe dit het beste
geïntroduceerd kan worden. Toen kwam de corona en konden ze niet meer bij elkaar
komen het zal komend seizoen dus nog niet gedaan worden. Hopelijk kan deze groep
leden het snel weer oppakken maar dat ligt ook aan de situatie.
7.

Begroting 2020-2021 en vaststelling contributie
Het is een gek seizoen geweest die vroeg is beëindigd door de coronacrisis, en dat
effect zien we ook terug op de financiën. Qua inkomsten was er niets aan de hand,
omdat de contributies al geïnd waren. Op dit moment is het nog onzeker of we een
deel van de zaalhuur terugkrijgen, maar dat is wel de verwachting. Uiteindelijk
verwachten we ruim 3000 euro over te houden. Aangezien we ook minder trainingen
hebben kunnen bieden, willen we als bestuur voorstellen om dat volgend jaar als
korting te verrekenen voor alle bestaande leden. Dat komt neer op ongeveer 15 euro
eenmalige korting per lid.
Een verandering in de weergave van de begroting is dat we nu de beachtak apart
hebben gezet. We zijn nog steeds één vereniging, maar op deze manier hopen we
duidelijk te maken dat we de boekhouding apart houden, en zo een beter inzicht te
geven in de organisatie.
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Voor het beachvolleybal was het effect een stuk groter, omdat een groot deel van het
reguliere seizoen is weggevallen. Gelukkig zijn de vaste lasten hier laag, maar het
betekent wel dat we minder kunnen opbouwen om in de toekomst grote
vervangingsinvesteringen te moeten doen.
Er is een langzame krimp in het aantal leden maar financieel gezien is niet heel
zorgelijk voor de club. Bij de zitvolleybal en de recreanten zit er wel een stijgende lijn
in het aantal leden.
Buiten de extra korting zien wij geen grote wijzigingen in de financiën ten opzichte
van afgelopen seizoen. Daarom willen we een geringe verhoging van ongeveer 2%
voorstellen om in lijn te blijven met de algemene kostenstijging.
Jon doet een tegenvoorstel voor wat betreft de eenmalige korting die door het bestuur
is voorgesteld. Stop dit in een potje zodat je dit voor de vrijwilligers hebt bv voor een
eenmalige beloning of een etentje. Er zijn geen tegen stemmen en dit wordt unaniem
aangenomen.
Ook de contributies (verhoging 2%) worden unaniem aangenomen.
8.

Benoeming kascommissie
Op dit moment zitten Carla Bultsma en Ellen Pieterman in de kascommissie. Jan
Eckhart meldt zich aan als nieuw reserve lid.

9.

Bestuursverkiezing
Ron Ferwerda, Rik Klein Wolterink en Fleur Kwint worden nog voor 1 jaar herkozen.
Is maar voor 1 jaar aangezien zij zelf hebben aangegeven daarna als bestuur te
zullen stoppen.
Bianca Saarloos is niet herkiesbaar en wordt bedankt voor haar jarenlange inzet en
zal nu de ledenadministratie van Wilma Lokken overnemen.

10.

Rondvraag
Carla vraagt wat de richtlijnen zijn om weer in de zaal te kunnen gaan trainen. Ron
zegt dat we hier met de richtlijnen vanuit de Nevobo en het RIVM naar zullen kijken.
Er komt hierover nog informatie naar de leden, maar Jordi zegt dat we dat ook niet te
vroeg doen omdat het steeds verandert. Carla vraagt ook wat we moeten doen als er
een besmetting is. Ron geeft aan dat hier nog niet heel erg over nagedacht is en dat
wij ervoor zorgen dat de leden op tijd geïnformeerd worden over het protocol. Jon
zegt dat er ook protocollen op de website van de Nevobo staan.
Er wordt gevraagd wanneer de trainingsindeling bekend is. Richard zegt dat Wouter
er mee bezig is en dat hij denkt dat de opzet er ligt hij zal dit met Wouter afstemmen.
Carla geeft aan dat er voor de recreanten nog zaalruimte is gevraagd maar zij niet
weet of dit gelukt is en het ook graag rond wil maken.
Carol heeft per mail gevraagd wanneer de trainingen weer beginnen. Hij geeft aan dat
er meerdere verenigingen zijn die eerder starten vanwege het plotseling eindigen van
afgelopen seizoen. Biedt VCH deze mogelijkheid ook nu we weer de zaal in mogen.
Jordi zegt dat de zaalhuur nu op 24 augustus begint. Als bestuur dachten we dat dit
nog 1 week te vroeg was i.v.m. 1 september dat als datum door de overheid is
genoemd. Wij zullen contact opnemen met Sportplaza of het vanaf 17 augustus
mogelijk is en of zij ook een corona protocol hebben.
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Martijn geeft aan dat als de trainingen eerder gaan beginnen hij dan met vakantie is.
Ron vraagt of hij dit bij de TC heeft aangegeven en dat is het geval. Top dat Martijn
als nieuwe trainer aan de slag wil.
Tenslotte is er nog de vrijwilliger van het jaar, Ron probeert hem te bellen maar
helaas geen gehoor. Wouter Droogh is gekozen en hij zal begin van het seizoen de
Dick van Eck trofee overhandigd krijgen.
11.

Sluiting
De voorzitter sluit om 21.10 uur de vergadering. Het bestuur bedankt de leden voor
hun komst in deze bijzondere tijd.

Ron Ferwerda,
voorzitter

Bianca Saarloos,
secretaris
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