Verslag van de algemene ledenvergadering van VCH op woensdag 22 mei in het
clubhuis van VCH Beach.
Aanwezig: Jon Lochtenberg, Ellen Pieterman, Wilma Lokken, Tjitske van der Palen, Martine
Elseman, Corrie Vaalburg, Koos Meijers, Petra van der Vlugt, Edith van der Maarl, Carla
Bultsma, Richard Roest, Carol van der Palen, Remco Dautzenberg en Hellen van Bergen.
Bestuur: Ron Ferwerda, Jordi van Kessel, Rik Klein Wolterink, Fleur Kwint, Bianca Saarloos
1.

Opening
De voorzitter opent rond 21.15 uur de algemene ledenvergadering van Volleybal Club
Hoofddorp in het clubhuis van VCH Beach. Jon en Ellen hebben er veel tijd ingestoken
met andere vrijwilligers om het op te knappen.

2.

Benoeming stembureau
Er wordt een stembureau ingesteld waar Richard Roest en Carol van der Palen
zitting in nemen.

3.

Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.

Ingekomen stukken
Wilma Lokken heeft aangegeven dat ze na 12 jaar ledenadministratie hiermee wil
gaan stoppen. Bianca heeft aangeboden om het van haar te willen overnemen maar
dan na volgend seizoen. Dit is prima dus Wilma zal het komend seizoen nog op zich
nemen.
De secretaris meldt dat de volgende leden met bericht afwezig zijn:
Rob Meijer, Mark Spijker, Pieter van der Veen, Dick van Eck, Susanne de Backer,
Jacolien van den Ham, Maaike van Gompel, Sandy de Groot, Anke Essing
(machtiging Carla Bultsma), Elke Bos, Onno Kaandorp (machtiging Carla Bultsma) en
Gerco Overbeek.

5.

Notulen d.d. 24 januari 2019
De notulen worden zonder wijziging vastgesteld.

6.

Bestuursmededelingen
De voorzitter meldt de volgende punten:
VCH Beach heeft een mooi nieuw complex geopend.
Op het eindfeest was de opkomst een stuk lager dan verwacht,
JB1, JB2, D2 en XR4 zijn allen kampioen geworden. H1 heeft de beker gewonnen.
Op 16 juni zal VCH weer aanwezig zijn op de Sportfair. Fleur heeft het initiatief
genomen en Carla zal op de dag zelf beschikbaar zijn. Mocht je op het veld of bij de
kraam willen helpen dan kun je je daarvoor aanmelden.
Vanaf begin van het nieuwe seizoen komt er een activiteitenkalender op de website
staan.
Rik geeft nog aan dat het plan was om op 30 mei een jeugdtoernooi te organiseren.
Het loopt helaas geen storm qua aanmeldingen. Nu wordt gedacht om de nieuwe
jeugdteams voor volgend seizoen dan samen te laten spelen.
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Carol vraagt of het een bewuste keuze is dat het volleykamp niet op de website staat.
Hellen zegt dat dit er wel op site staat en dat het aankomend weekend is.
Ron vraagt om een applaus voor Remi. Hij is altijd de contactpersoon bij de
gemeente geweest en heeft veel gedaan in de opzet van de nieuwe locatie. Remi
bedankt voor het vertrouwen omdat hij niet altijd meteen iets kon toezeggen en
daarvoor vaak nog in afwachting was van de gemeente.
7.

Begroting 2019-2020 en vaststelling contributie
In het lopende seizoen zullen we waarschijnlijk vrij ruim in de min eindigen. Dit was al
voorzien, en aangezien de huidige buffer aan de hoge kant was ook geen probleem
voor de vereniging. Op lange termijn is dit uiteraard geen gezonde situatie. Wat hierin
ook niet heeft meegeholpen is de BTW-verhoging, waardoor de zaalhuur 3% duurder
is geworden. Dit effect zullen we ook komend seizoen nog merken.
Voor het komende seizoen zien we ook dat de inkomsten uit sponsoring op een
extreem laag niveau liggen. Er is een werkgroep bezig om te proberen hier weer wat
vooruitgang in te brengen, maar iedere hulp is hierbij zeer welkom. Het gevolg van de
afname in dergelijke inkomsten, is dat we dit zullen moeten compenseren in de
contributies, aangezien de kosten niet afnemen.
Een belangrijke wijziging in de contributies voor komend seizoen geldt voor de
recreanten. Voorheen werd de deelname aan de zogeheten bitterballentoernooien
betaald uit de reguliere contributie, samen met een kleine eigen bijdrage per team. In
overleg met de recreantencommissie stellen we nu voor om deze toernooien uit de
reguliere contributie te halen, en kostendekkend aan te bieden. Dat betekent dat
deelname hieraan voor komend jaar even duur wordt als de competitie. De gewone
contributie kan daardoor iets dalen.
Hiernaast zullen de contributies voor komend jaar met ongeveer 5% moeten stijgen.
Dat komt deels doordat de BTW-verhoging nu voor het hele seizoen geldt, en ook
doordat we het verlies van het huidige seizoen moeten compenseren.
Wij stellen daarom voor om volgend seizoen de onderstaande tarieven te hanteren.
Categorie
Mini’s
Jeugd (regionaal)
Jeugd (overig)
Senioren 1e klasse en hoger
Senioren (overig)
Recreanten
Recreantentoernooien
Zitvolleybal
Extra training

Geen competitie
€ 152,n.v.t.
€ 152,n.v.t.
€ 187,€ 147,n.v.t.
n.v.t.
€ 126,-

Competitie
€ 212,€ 228,€ 215,€ 295,€ 273,€ 26,€ 26,€ 209,-

De verhoging wordt met algemene stem aangenomen.
8.

Benoeming kascommissie
De kascommissie bestaat nu uit Carol van der Palen en Carla Bultsma. Ellen
Pieterman heeft zich als nieuw reserve lid aangemeld.
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9.

Bestuursverkiezing
Jordi is unaniem herkozen als penningmeester.
Ook Bianca is unaniem herkozen als secretaris voor 1 jaar. Zij heeft zelf aangegeven
haar periode van 10 jaar te willen volmaken als bestuurslid en vandaar nog maar voor
1 jaar herkiesbaar is. Zij zal daarna de ledenadministratie van Wilma gaan
overnemen.
Vanaf seizoen 2020-2021 zijn wij dus op zoek naar een nieuw bestuurslid.

10.

Rondvraag
Ook dit seizoen hebben wij weer een vrijwilliger van het jaar gekozen, dit is Rudie
Döpp geworden. Helaas is zij niet bij de vergadering aanwezig en krijgen wij haar
telefonisch niet te pakken. Wij wilden de trofee eigenlijk met het openingsfeest van
VCH Beach uitreiken maar daar kon ze helaas niet bij zijn.
Jon geeft aan dat de leden van VCH Beach geen leden van VCH zijn. Jon vindt dat
de beachcommissie wel gewoon lid van VCH zou moeten zijn en of het een idee is
om ze verenigingslid te maken. Ron geeft aan dat wij gaan kijken hoe we het gaan
invullen.
Twee tafels in het clubhuis worden al gesponsord, eentje door Jon en Ellen en eentje
door Ron. Er is er nog eentje vrij om te sponsoren er komt dan een plaatje met je
naam op. Remco geeft aan dat hij de laatste tafel wil sponsoren, bedankt!

14.

Sluiting
De voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering.

Ron Ferwerda,
voorzitter

Bianca Saarloos,
secretaris
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