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Verslag van de bijzondere algemene ledenvergadering van VCH op 
donderdag 23 januari 2020 in de Wissel. 
 
Aanwezig: Petra van der Vlugt (machtiging Saskia en Hellen), Corrie Vaalburg, Youri 
Nijssen, Wouter Droogh, Timo van Kessel, Sandy de Groot, Martine Elseman, Judith 
Bouwmeester, Maxime Döpp, Carla Bultsma, Ronald Hoots, Martin Augustin, Onno 
Kaandorp (machtiging Anke en Wietze), Edith van der Maarl, Ellen Bickel, Rick van de Drift, 
Elke Bos, Koos Meijers, Peter van Hal, Inez Werring, Martijn ten Veldhuis, Jon Lochtenberg 
(machtiging Ellen), Martijn Storm 
Bestuur: Ron Ferwerda, Jordi van Kessel, Rik Klein Wolterink, Fleur Kwint, Bianca 
Saarloos. 
 
1.  Opening 

Ron opent namens het bestuur om 20.00 uur de bijzondere algemene 
ledenvergadering van Volleybal Club Hoofddorp en heet de aanwezige leden van 
harte welkom.  
 

2. Benoeming stembureau 
Er wordt een stembureau ingesteld, waar Petra en Carla 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: 
Carol en Tjitske van der Palen, Ellen Pieterman (machtiging), Anke Essing 
(machtiging), Hellen van Bergen (machtiging), Saskia Hollemans (machtiging), Jan 
Eckhart, Rudie Döpp, Mark Spijker, Susanne de Backer, Johan Berkhof, Mirthe 
Nijburg, Wilma Lokken, Wietze Hofstede (machtiging), Dick van Eck. 
 
Het verslag van de kascommissie, dit wordt behandeld bij decharge bestuur. 
 

5. Verslag ALV d.d. 22 mei 2019 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

6.  Bestuursmededelingen 
De mini’s hebben een nieuwe shirtsponsor nl. Simpel dit dankzij Martin die erin heeft 
bemiddeld.  
 
Amar is de nieuwe trainer van heren 1 en dames 1, velen zullen hem vast al in de 
zaal gezien hebben. Hij geeft de trainingen op de maandagavond. Rudie is terug op 
de vrijdagavond voor dames 2, Jon heeft de trainingen op de maandag erbij genomen 
voor dames 2. En Carol geeft nu de trainingen op de vrijdagavond aan dames 1.  
 
Naar aanleiding van de rondvraag op de ALV van 22 mei 2019 zal de 
beachcommissie als verenigingslid worden aangemeld (indien dit nog niet het geval 
is). 
 
Piet en Wendy stoppen na 19 jaar met de Wissel, aanstaande zondag 26 januari zal 
er een afscheidsreceptie worden gehouden. Koos vraagt wat we gaan doen en er zal 
namens VCH een cadeau aangeboden worden. Het is overgenomen door Martijn en 
Esther en zal TIJNES gaan heten. Jordi heeft een mail gekregen van Sportplaza dat 
de horeca op 3 en 4 februari gesloten zal zijn.  
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7. Jaarrekening 2018/2019 
Over het seizoen 2018-2019 rapporteren we een verlies van € 1.464,-. Het bestuur 
stelt voor om dit ten laste te laten komen van het eigen vermogen. Het verlies was 
ongeveer net zo groot als de winst van het voorafgaande jaar, en ook ingecalculeerd. 
Het eigen vermogen is nog steeds ruim voldoende om de risico’s af te dekken. 

 
Een belangrijke trend is de afname in de sponsoropbrengsten over de afgelopen 
jaren. Dit kunnen we compenseren door de contributies te verhogen, maar het is 
natuurlijker mooier als we deze opbrengstenpost weer kunnen verhogen. Goed 
nieuws is dat we recent Simpel hebben kunnen aantrekken om de minishirts te 
sponsoren. Wel zijn we nog steeds naarstig op zoek naar mensen die de 
sponsorcommissie nieuw leven willen inblazen. 

 
Dit neemt niet weg dat het goed is om naar de onderliggende cijfers te kijken. We 
zien dat met name de zaalhuur veel hoger is dan verwacht. Dat komt deels door de 
BTW-verhoging naar 9%, maar ook doordat er relatief meer zaalruimte gebruikt wordt 
dan eerdere jaren. We zijn ongeveer 10% gegroeid in de bezetting, omdat het aantal 
trainingsgroepen is toegenomen. Gegeven de afname in ledental betekent dat dat de 
groepen gemiddeld wat kleiner geworden zijn. 

 
De commissies hebben zich netjes aan het budget gehouden, waarvoor dank! Dat 
geldt ook voor de andere budgetten, alleen hebben we meer materialen moeten 
kopen dan verwacht. Wel is het opvallend dat we al een aantal jaren nauwelijks geld 
aan opleidingen uitgeven. Dat is met name voor trainers bedoeld, want het is in het 
belang van de vereniging dat we onze trainers goed opleiden. Hier is dus zeker 
financieel ruimte aanwezig als er belangstelling is. 

 
Voor de beachtak zijn de cijfers nogal afwijkend van de begroting. Dat komt vooral 
omdat we de algemene begroting in mei moeten opstellen. Op dat moment kunnen 
we nog geen goede begroting voor het beachseizoen maken. Omdat we ook de 
winsten en verliezen apart bijhouden, heeft dat geen effect op de zaalvereniging. In 
het afgelopen seizoen hebben we voor het eerst volledig op de nieuwe locatie 
gedraaid. Daardoor is de kostenkant nog vrij hoog geweest, hiervoor was nog een 
reserve van ruim 8000 euro beschikbaar, en die is vrijwel helemaal gebruikt. Wel 
hebben we een nieuwe reserve waar ieder jaar 2000 euro in gaat om grote 
vervangingsinvesteringen te kunnen doen. 

 
Corrie vraagt nog naar de hogere kosten van de zaalhuur. Het valt haar op dat de 
opkomst soms erg slecht is en vraagt of het mogelijk is dat meer teams samen 
training hebben. De relatief kleine groepen zijn een punt van aandacht voor volgend 
seizoen. Wouter geeft aan dat de leegstand op de maandag gaat om 15 minuten 
omdat Martin de laatste trein moet halen. Jon zegt nog dat er 2 x 1 uur en 45 minuten 
wordt getraind dat ook dan een deel leeg is en het fijn is dat het een punt aandacht is. 

 
 
8. Decharge bestuur 

De kascontrole is gedaan door Carol en Carla. Carla geeft (ook namens Carol) aan 
dat het een keurige boekhouding  is, het is duidelijk en transparant. 
 
Het bestuur wordt decharge verleend voor het gevoerde financieel beleid. 
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9. Vrijwilligersbijdrage 

Op de agenda staat de volgende toelichting bij dit punt. Een vereniging draait op  
Vrijwilligers. VCH heeft al een aantal seizoenen te maken met een daling van het 
aantal vrijwilligers. Het wordt ondertussen zorgelijk. Vanaf seizoen 2020/2021 willen 
wij daarom gaan werken met een vrijwilligersbijdrage. Dit betekent dat er een 
financiële bijdrage gevraagd wordt als een lid van de senioren/recreanten geen 
vrijwilligerstaak vervult binnen de vereniging. Tijdens de ALV zullen wij dit plan in 
meer detail presenteren en zullen we hier ook als vereniging over stemmen. 

 
Fleur bedankt de aanwezigen voor hun komst naar de ALV. We merken dat het 
steeds vaker problemen geeft om posities ingevuld te krijgen. Zo wordt bv het tekort 
aan trainers gemeld, het ontbreken van een sponsorcommissie maar ook de 
tegenvallende aanmeldingen voor Jantje Beton en resultaat van de Grote Club Actie. 
Op één van de commissiebijeenkomsten die is geweest kwam ook het beleid van 
andere verenigingen ter sprake. Er zijn taken die ook bij het lidmaatschap horen, 
maar mensen zijn allemaal erg druk. 
 
Afweging voor een het in het leven roepen van een bijdrage is heel moeilijk. Want 
maak je het verplicht dan niet meer vrijwilliger. Taken die er bv. Zijn: 
- Schrijven beleid 
- Sponsorgroep opzetten 
- Organisatie scholentoernooi 
- Begeleiding jeugd 
 
Wij willen als bestuur weten of er vanuit de vereniging steun voor is. Mocht er mee 
ingestemd worden dan moet het plan verder uitgewerkt worden om het op een 
volgende ALV ter stemming te laten komen. Bijdrage van €25,- voor senioren en 
recreanten indien er geen vrijwilligerstaak wordt vervuld. Het is niet ons doel om geld 
om te halen. Dit geld kunnen wij dan bv. Gebruiken om hulp van buitenaf in te kopen 
of het komt ten goede van de vrijwilligers van VCH door middel van een bedankje of 
etentje. Wij hopen ook dat meer leden weer actief worden binnen de vereniging. 
 
Corrie vraagt of zaaldienst en fluiten niet meetellen…dit klopt want wordt nu per team 
ingedeeld. Jon merkt nog op waarom trainers wel terwijl die er een vergoeding voor 
krijgen, Jordi geeft aan dat dit nog een discussiepunt is. Jon zegt je kunt ook spreken 
van een korting op de contributie indien je een vrijwilligerstaak op je neemt. Elke 
geeft aan dat zij de jeugd in het verhaal mist, want bij de voetbal moeten ouders daar 
ook bv een bardienst draaien. 
 
Ellen geeft aan dat er bij een vereniging in Utrecht onderzoek naar is gedaan. Daar is 
het geen verplichting maar wel een verwachting. Of dat je een aantal punten per 
team moet halen. Rik zegt dat dan het nadeel is dat een speler geluk kan hebben als 
die in een team zit met veel vrijwilligers. Fleur zegt dat het de moeite is om uit te 
zoeken. 
 
Ron geeft aan dat het een bewustwording moet zijn dan het voor een lid van een 
vereniging meer is dan ik ga volleyballen en verder hoef ik niets te doen. Martine en 
ook Elke geven aan dat als je het gaat invoeren dat het dan voor iedereen moet zijn 
dus ook voor de jeugd en mini’s. Ook zegt Elke nog dat het bij haar niet bekend was 
dat er zoveel vacatures zijn, wellicht wat specifieker zijn. Koos reageert hierop dat het 
verscheidene keren op de website heeft gestaan. Martijn vraagt nog of het een idee 
is om hier een app voor de maken. 
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De stemming gaat om het invoeren van een financiële prikkel. We zijn 20 stemmen 
voor en 7 tegen. Bij de tegen stemmers wordt nog aangegeven dat het heel 
vervelend is als iemand nu een bijdrage moet gaan betalen maar diegene heel veel 
jaren actief is geweest als vrijwilliger. 
 
Dan wordt er ook nog gevraagd of een puntensysteem dan een idee is. Jon zegt met 
teams een probleem maar persoonlijk niet. 
12 stemmen die voorkeur hebben voor zachte aanpak 
8 stemmen voor een hardere aanpak 
7 onthoudingen van stem 
 
Het is voor nu een peiling en geen stemming met een besluit. Fleur zegt dat mochten 
er leden zijn die meedenken/sparren ze dan naar ons toe kunnen komen. 
 

10. Rondvraag 
Koos zegt dat aanstaande zondag de beachcommissie vergadering heeft en het 
bestuur hiervoor uitgenodigd is. En daarnaast zegt hij dat ook bij het beachen nog 
vrijwilligers gezocht worden. 

 
11. Sluiting 

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 
circa 21.00 uur.  

 
 
 

Ron Ferwerda,    Bianca Saarloos, 
voorzitter     secretaris 


