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Verslag van de bijzondere algemene ledenvergadering van VCH op donderdag 
25 januari 2018 in de Wissel. 
 
Aanwezig: Ellen Pieterman, Jon Lochtenberg, Elke Bos, Carla Bultsma, Henk Visser, Hellen 
van Bergen, Peter van Hal, Anita Ogilvie, Tjitske van der Palen, Martijn Storm, Remi Onclin, 
Petra van der Vlugt, Jan Eckhart, Koos Meijers, Lidwien Hanekamp.  
Bestuur: Ron Ferwerda, Jordi van Kessel, Timo van Kessel, Rik Klein Wolterink, 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 Martijn Storm en Ellen Pieterman 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: 
Saskia Hollemans, Maxime Döpp, Dick van Eck, Mark Spijker, Anke Essing, Wouter 
Droogh, Familie Riedijk, Wilma Lokken, Joris Pronk, Carol van der Palen, Corrie 
Vaalburg. 
 
Het verslag van de kascommissie, dit wordt behandeld bij decharge bestuur. Vraag 
Els Riedijk 
 

5. Verslag ALV d.d. 3 mei 2017 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

6.  Bestuursmededelingen 
De voorzitter meldt de volgende punten: 
 
In de eerste halfjaarcompetitie bij de jeugd is het team JC1 kampioen geworden en zij 
promoveren naar de hoofdklasse. 
Dit heeft nog geen consequenties voor het indelen van de scheidsrechters dit is pas 
vanaf de topklasse. Het is belangrijk dat alle leden die wedstrijden fluiten hun 
certificaat behalen aangezien dit boetes voorkomt. De indelers (Saskia en Ilse) 
houden rekening met indelen vanaf 2e klasse. Jon, Ellen en Ron mogen PvB afnemen 
bij scheidsrechters die hoger gaan fluiten. Gisteren is Sandy de Groot geslaagd! MA1 
heeft afgelopen zaterdag de scheidsrechters cursus gehad maar er was maar 1 
persoon aanwezig. Ron heeft een mail naar het team gestuurd dat voorzitter/bestuur 
hier erg teleurgesteld over is. Indien er een boete komt van de Nevobo dan zal deze 
naar de leden zelf gaan omdat iedereen weet dat je je certificaat moet hebben. Bij 
Saskia en Ilse is er een lijst tot welk niveau je mag fluiten. Maar Ellen geeft ook nog 
aan dat je dit zelf kunt zien als je inlogt bij “mijn Nevobo”. Koos vraagt om de lijst door 
te sturen zodat hij het op de website kan zetten en iedereen dit kan inzien. Ron zal dit 
naar Koos doorsturen. 
 
Via ouders van de jeugd heeft VCH een sponsoring van €1000,- gekregen van de 
Rabobank. Hier zullen nieuwe miniballen voor worden aangeschaft. Bedankt! 
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Van het Schipholfonds hebben wij een bedrag gekregen voor de aanschaf van een 
spronghoogtemeter. Dit was een aparte jeugdactie en Pippa Faas heeft dit verzoek 
ingezonden. 
 
Edith en Koos hebben training gegeven bij L’Oréal ook voor komend jaar is hier weer 
vraag naar. Zij zullen voor een jaar sponsoren en 3 jaar als kledingsponsor van 
dames 1. 
 
Ron benadrukt nogmaals dat er zuinig moet worden omgegaan met de spullen. 
Ballenkarren zijn pas weer gemaakt en de muziek box is helaas nog steeds niet 
terecht. 
 
De opbrengst van de Grote Clubactie is €1223,70 en Petra, Sandra en Bianca krijgen 
nog een bedankje van het bestuur omdat zij na 5 jaar gaan stoppen met de 
organisatie/coördinatie van deze actie. 
  

7. Jaarrekening 2016/2017 
In het seizoen 2016-2017 hebben we een flink verlies geleden van € 5.096,-. Het 
bestuur stelt voor om dit ten laste te laten komen van het eigen vermogen. 
 
Dit verlies is aan de ene kant een heel erg groot bedrag, maar aan de andere kant 
was dat ingecalculeerd. Het eigen vermogen van de vereniging werd door een aantal 
jaren met positieve exploitatie te hoog, en is nu weer terug op een normaal, en 
gezond niveau. Nu is het ongeveer 8% van de exploitatielasten, de doelstelling is om 
dit rond de 7,5% te hebben. Voor het lopende seizoen voorzien wij dat we ongeveer 
quitte gaan draaien, wellicht een klein verlies. 
 
Als we kijken naar de oorzaken, dan ligt dat vooral aan gestegen trainerskosten en 
zaalhuur, terwijl de contributie-inkomsten juist afgenomen zijn. We zagen toen ook 
dat veel teams ondanks dat ze vrij klein waren alleen trainden. Dit seizoen zijn de 
trainingsgroepen daarom weer wat groter geworden, waardoor de verhouding weer 
wat gunstiger komt te liggen. 
 
Wel zien we dat dat overige inkomsten onder druk staan. Carni Flora stopt als 
hoofdsponsor aan het eind van het seizoen, en nieuwe aanwas van sponsors is 
beperkt. Het bestuur zou daarom erg graag een sponsorcommissie in het leven willen 
roepen, zodat de vereniging op dit gebied weer een wat bredere armslag krijgt. Ook 
de Grote Club Actie, Jantje Beton en de sponsorkliks leveren onze vereniging 
behoorlijk wat op, in totaal zo’n 2500 euro op jaarbasis. We willen daarom het belang 
hiervan blijven benadrukken, want alles wat we hiermee binnen halen, hoeven we niet 
via de contributie te vragen. 
 

8. Decharge bestuur 
Op 10 januari jl. is de kascontrole uitgevoerd door Petra van der Vlugt en Elke Bos, 
zij hebben alle stukken ingezien en getekend. Het bestuur wordt decharge verleend 
voor het gevoerde financieel beleid. 

  
9. Stemming: Wel of niet in stand houden consumptiebonnen voor de 

scheidsrechters 
 Als bestuur vinden wij het prima om mee door te gaan als het leeft. Er worden niet te 

veel kaartjes in één keer in de bak gedaan en soms wordt het vergeten om te geven. 
Jon zegt dat de jeugd er erg blij mee is en dat t de senioren wellicht niet zoveel uit 
maakt. Hellen geeft aan dat het misschien toeval is maar dat het lijkt of er geen 
bonnen zijn als dames 4 fluitbeurten heeft. Rik zegt dat hij daar een melding van heeft 
gekregen maar op de vrijdag na de wedstrijddag heeft gekeken en dat er nog 3 
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consumptiebonnen in de bak zaten. Het zit in het systeem dat het niet werkt want 
leden vinden het wel een leuke attentie om te krijgen. Jon vraagt aan het bestuur wat 
de kosten zijn en Jordi geeft aan dat deze beperkt zijn. Hellen komt met idee om de 
kaartjes van te voren aan de teams te geven voor het aantal fluitbeurten waar ze voor 
zijn ingedeeld, goed idee! De aanvoerders van de teams kunnen zich dan bij Rik 
melden voor de consumptiebonnen. De vergadering is voor het in stand houden van 
de consumptiebonnen en ook om deze aan de Nevobo scheidsrechters te geven als 
kleine attentie. 

 
10. Update VCH Beach 

Remi geeft aan dat hij als contactpersoon van VCH Beach al een paar jaar in gesprek 
is met de gemeente. Beachvolleybal is geen basissport daar is de beachcommissie 
nu druk mee om voor 1 februari het verzoekschrift hiervoor in te dienen bij de 
gemeente. Na het indienen is de doorlooptijd voor het verzoek circa 6 weken. 
 
Als beachvolleybal als basissport wordt erkend dan wordt de aanleg van de nieuwe 
locatie gedaan door de gemeente. Dit gaat dan om de gehele locatie, inclusief 
hekwerk (+ ballenvanger) en toegangsweg. Nutsvoorzieningen worden tot aan het 
hek gelegd, daarna is het voor onze rekening. Ook de opstal (kantine, kleedkamers, 
toiletten) zijn voor onze rekening.  
 
Het geld dat voor de basissport gereserveerd is door de gemeente is €300.000,- en 
dit is dan voor beachvolleybal, rugby en cricket samen. We moeten dus nog even 
afwachten wat het besluit van de gemeente zal worden. 
 
De locatie gaat om Pioniers of Uno. Voor ons heeft Uno de voorkeur maar om geen 
glazen in te gooien zullen wij dit pas na het gemeenteraadbesluit communiceren. 
 
Ellen vraagt wat als ’t niet lukt bij de gemeente en Remi geeft aan dat er dit jaar dan 
helaas geen VCH Beach zal zijn. Maar de hoop is er dat het allemaal voorspoedig zal 
verlopen, mede omdat het geld al is gereserveerd. 
 
Remi krijgt een applaus voor al zijn inzet! 

   
11. Vrijwilligersbeleid 

Jordi geeft een korte update. Er is een lijst gemaakt ter inventarisatie van alle 
vrijwilligers en er zijn circa 40 menden die iets voor de vereniging doen. Er zijn wel 
extra handjes nodig, maar er lopen nog wat zaken dus nog niet heel veel mee 
gedaan.  
 
Tjitske is net gestopt als kleding coördinator, van de Grote Clubactie is ook net 
bekend dat er nieuwe commissie nodig is en ook het bestuur is nog niet helemaal op 
sterkte. Het zou fijn zijn als de rol van kleding coördinator weer wordt ingevuld want 
het komt nu bij de taken van het bestuur (in dit geval Ron en Jordi). De 
functiebeschrijvingen zijn er maar Ron geeft aan dat het toch het beste blijft om leden 
persoonlijk te benaderen. Jon geeft hierop als reactie dat leden wel moeten weten 
welke functies ingevuld moeten worden want anders zullen ze zich ook niet melden. 
 
Er wordt aan gewerkt om een lijst met de meest urgente vrijwilligerstaken op te zetten 
zodat deze hopelijk snel ingevuld worden. 
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12. Rondvraag 
Els Riedijk heeft een mail gestuurd dat er best wat jeugdspelers zijn die bij andere 
verenigingen kijken of erover denken om te stoppen. Dit heeft de aandacht van de 
TC.  
 
Anita Ogilvie heeft de rol van voorzitter van de jeugdcommissie overgenomen van 
Frank Döpp. Ron bedankt haar voor het invullen hiervan! 
 
Koos vraagt of er al een VCH Open is ingepland. Henk zegt verzoek voor zaalhuur is 
bij Timo ingediend en zij willen proberen het op vrijdag 25 mei te organiseren. 
 
Hellen geeft aan dat er weinig toernooien zijn en dat je weinig hoort van de 
activiteitencommissie. ALV wordt meestal met een nieuwjaarsborrel gehouden maar 
nu ook niet het geval. Rik geeft aan dat de activiteitencommissie graag wil maar dat 
de locaties het probleem zijn en dit het moeilijker maakt. Hellen zegt dat het wellicht 
een idee is om een oproepje voor een locatie op de website/facebook te zetten want 
kan zijn dat ouders en/of leden nog iets weten. Je kunt bv. de 1e training een toernooi 
organiseren maar dat is een keuze. Henk zegt dat de recreanten altijd een oudjaars- 
of nieuwjaarsborrel doen en aan het einde van het seizoen een gezellige avond 
hebben met alle recreanten en dat de opkomst best groot is. 
 
Ron geeft aan dat er voor de Hoogvliet tot nu toe circa 140 foto’s zijn gemaakt en dat 
hij wil proberen er iets van 200 te hebben. We krijgen er rond de €500,- voor bij dat 
aantal foto’s. De actie zal eind februari of begin maart van start gaan maar dit komt 
dan nog op onze website. 
 
Koos merkt nog op dat je weinig van de jeugdteams hoort buiten de competitie om. Er 
wordt gemeld dat er 1 team naar het NOJK is geweest. Koos vraagt om dit te melden 
voor op de website en Ron vraagt nog om verslagen van de teams. Begin van het 
seizoen wellicht een aanvoerdersavond organiseren waarbij de consumptiebonnen 
worden uitgedeeld maar ook wordt gevraagd om wat wedstrijdverslagen in het 
seizoen naar de webmasters te sturen. 

 
17. Sluiting 

De voorzitter sluit om 21.00 uur de vergadering.  
 
 
 

Ron Ferwerda,    Bianca Saarloos, 
voorzitter     secretaris 


