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Verslag van de algemene ledenvergadering van VCH op woensdag 3 mei 2017 in De 
Wissel. 
 
Aanwezig: Petra van der Vlugt, Sandra van der Werf, Stefanie Hofstede, Ilse Baas, Corrie 
Vaalburg, Carol van der Palen, Richard Roest, Edith van der Maarl, Henk Visser, Tjitske van 
der Palen, Anita Ogilvie, Hellen van Bergen, Rudie Döpp, Koos Meijers, Thijs Eckhart, Jan 
Eckhart, Manon Schouwink, Annika Schalkwijk, Martijn Storm, René van Stoltz, Siebe Baas, 
Maxime Döpp, Iris de Romijn, Sabine Bezemer, Jessica Antonissen, Tessa Antonissen, Jon 
Lochtenberg, Wouter Droogh. 
Bestuur: Ron Ferwerda, Jordi van Kessel, Rik Klein Wolterink, Ellen Pieterman, Timo van 
Kessel, Bianca Saarloos 
 
1.  Opening 

De voorzitter opent rond 20.00 uur de algemene ledenvergadering van Volleybal Club 
Hoofddorp en heet alle aanwezige leden van harte welkom.  

 
2. Benoeming stembureau 

Er wordt een stembureau ingesteld waar Siebe Baas, René van Stoltz en  
Martijn Storm 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: 
Dick van Eck, Johan en Wilma Lokken, Mark Spijker, Monique Darras, Remi Onclin, 
Lisa Wouts, Paul van Schie, Pieter van der Veen, Joris Pronk, Carla Bultsma, Frank 
en Pascal Döpp, Aileen en Duncan van der Palen. 
 

5. Notulen d.d. 4 januari 2017 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

 
6. Bestuursmededelingen 

De voorzitter meldt de volgende punten: 
 
Henk Boterman is geslaagd voor zijn scheidsrechter diploma VS3, gefeliciteerd! 
 
Dit jaar zal er voor de gehele zaalcompetitie overgegaan worden naar DWF. Hiervoor 
is Wifi aangelegd in de FBK. 
 
Van de VOG verklaringen is 95% binnen van alle vrijwilligers. 
 
Wij hebben er ook dit seizoen weer een aantal kampioenen bij nl. Recreanten 4, 
Recreanten 5, Meisjes A2 en Heren 4. Dames 3 en Heren 3 mogen beide PD 
wedstrijden spelen. Voor beide teams gaat het om 1 wedstrijd die gespeeld wordt op 
6 mei en bij winst zullen zij promoveren naar de 1e klasse. 
 
Het eindfeest wordt gehouden op zaterdag 27 mei. En het VCH open zal plaats 
vinden op vrijdag 9 juni mits er voldoende aanmeldingen zijn. 
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7. Beleidsplan / Vrijwilligersbeleid 
Jordi begint met nog een mededeling dat wij een “soort” Abraham in ons midden 
hebben nl al 50 jaar competitie spelend lid van de Nevobo. Wij willen die niet zomaar 
voorbij laten gaan en daarom krijgt Ron een presentje namens VCH aangeboden.  
 
Het beleidsplan is tot een treurig einde gekomen maar er zijn 2 speerpunten die wij 
proberen op te pakken het vrijwilligersbeleid en ledenwerving. Het is altijd lastig om 
vacatures vervuld te krijgen. Door Bianca, Rik en Jordi opgepakt om een 
inventarisatie te maken voor welke taken er vrijwilligers nodig zijn. Ook bij de huidige 
vrijwilligers opgevraagd hoeveel tijd zij er aan kwijt zijn en of er een mogelijkheid is 
om taken op te delen. Er is een vacaturelijst gemaakt met een korte beschrijving die 
ook is meegestuurd met de stukken van de vergadering. Wij zijn nog op zoek naar: 
- Bestuurslid wedstrijdzaken 
- Vrijwilligers coördinator 
- Sponsorcommissie 
- Coördinator Jantje Beton 
- Wedstrijdsecretariaat senioren 
- Begeleiding minitoppers 
- Organisatie basisscholentoernooi 
- Coördinator ballenrollers 
- Leden mini- en jeugdcommissie 
Helaas nog geen aanmeldingen via de mail gekregen voor deze vacatures. Wij zijn 
ons er ook van bewust dat er op deze ALV veel mensen zijn die al (veel) wat doen 
voor de vereniging maar willen het toch vermelden. Petra meldt zich aan voor de 
coördinator van Jantje Beton, hartstikke bedankt! Zij heeft ook nog aan dat het lijstje 
met de vacatures duidelijk is opgezet nu nog hopen op aanmeldingen  
 

8. Begroting 2017-2018 en vaststelling contributie 
Voor het lopende seizoen is er een duidelijk tekort. Na een aantal jaren dat we 
ruim in de plus zijn geëindigd, is dat geen probleem, en min of meer 
ingecalculeerd.  

 
Zoals op de vorige ALV aangegeven, zullen we ook komend seizoen voor een 
deel gekort worden op de jeugdsubsidie, doordat het eigen vermogen te hoog 
is. Na volgend seizoen moet dat voorbij zijn, omdat het verlies van het lopende 
seizoen dan verwerkt is. Carol vraagt of dit achteraf nog terug is te vragen. 
Jordi geeft aan dat er voor de subsidie van 2018 wordt gekeken naar het 
vorige seizoen, dus helaas is dat niet terug te vragen. Met het verlies van dit 
jaar komen wij weer binnen de marge terecht voor wat betreft het eigen 
vermogen.  

 
Voor de langere termijn zien we wel meer financiële risico’s. De inkomsten uit 
sponsoring en advertenties nemen langzaam af. De kosten zijn goed onder 
controle, dus uiteindelijk zal dat een impact gaan hebben op de contributie als 
daar geen verandering in komt. Daarom wordt het ook steeds belangrijker dat 
we de vacatures voor de sponsorcommissie gaan vervullen. 
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In de begroting van komend jaar voorzien we wat lagere kosten voor trainers 
en zaalhuur, omdat de indeling dit jaar erg ongunstig uitviel. Het aantal teams 
lijkt ook wat af te nemen. Hiermee kunnen we een deel van het verlies van 
afgelopen seizoen weer inlopen. Om de begroting toch sluitend te krijgen, is er 
een contributieverhoging van ongeveer 3% nodig. De verhoging wordt met 
algemene stem aangenomen. 
 

9. Benoeming kascommissie 
 Afgelopen december is de kascontrole gedaan door Frank Döpp en Petra van der 
Vlugt. Petra zal nog een jaar in de kascommissie blijven. Elke Bos schuift door van 
reserve naar lid van de kascommissie. En Carol van der Palen meldt zich aan als 
nieuw reserve lid van de kascommissie. 

 
10. Bestuursverkiezing 

Jordi is herkozen als penningmeester en Bianca als secretaris. 
  
Ellen neemt afscheid van het bestuur. Zij heeft veel werk verzet en Ron bedankt haar 
dan ook voor de jarenlange inzet. Er wordt ook nog aangegeven dat het een 
belangrijke plaats in het bestuur is die wij graag ingevuld hebben.  
 

11. Vrijwilliger van het jaar 
Dit jaar hebben wij voor iemand gekozen die vooral voor trainingen altijd beschikbaar 
is. De Dick van Eck wisseltrofee gaat dit jaar naar Edith van Maarl. 

 
12. Rondvraag 

Koos meldt dat de website sinds deze week live is met een nieuwe look met dank aan 
Marijke Dekker. De look is wat meer VCH geworden. De feedback van de leden is erg 
belangrijk en dus ook graag doorgeven via webmaster@vchoofddorp.nl. De 
babbelbox zit nu in de besloten Facebook groep en op de website kun je ook 
reageren op geplaatste berichten. 
 
Jon geeft aan dat er de laatste 4 weken 7 ballen zijn kwijt geraakt op de trainingen.  
Ron zegt dat een bal €50,- per stuk kost dus dat is echt zonde! Het zijn vrijwel altijd 
dezelfde mensen die na de trainingen gaan zoeken of er nog ballen liggen. Jon zegt 
nog dat het eerder aangegeven moet worden indien er een bal mist uit de ballentas.  
 
Hellen zegt dat afgelopen maandag de nooddeur in de gang open stond maar weet 
niet of dit vaker voorkomt. 
 
In Floriande Midden was een telbord maar deze is zoek. Ron zal de ballenkarren 
weer gaan maken maar als je merkt dat er is stuk of zoek is graag melden bij Jon via 
materiaalman@vchoofddorp.nl  
 
Ook de geluidsinstallatie is zoek doordat die niet is opgeruimd in de kast. Hellen 
vraagt wat er gedaan wordt om deze terug te krijgen en hier wordt naar geïnformeerd. 
Materialen zijn van de hele vereniging dus wees er zuinig op!! 
 
Het eindfeest wordt altijd aangekondigd op facebook en op de website maar komt niet 
altijd door. De vraag is of dit net als bij de ALV per mail naar de leden verstuurd kan 
worden. Als het naar Hellen wordt gestuurd kan zij het doorsturen naar de mini’s. 
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Corrie vraagt of het aantal teams gelijk is gebleven. Er wordt gewacht met het geven 
van de voorlopige teamindeling tot na de PD wedstrijden. Maar er zullen in ieder 
geval niet meer teams komen. Dan wacht daarna nog de volgende puzzel om de 
trainers- en trainingsindeling te maken. Corrie vraagt of dit voor de zomervakantie 
bekend is en er wordt aangegeven dat dit wel de bedoeling is. 
 
Manon geeft aan dat er bij dames 1 veel wordt meegetraind door dames 3 en vraagt 
zich af of er nog selectietrainingen worden gehouden. Zij vindt dat talenten uit de 
jeugd sneller de kans moeten krijgen. De nieuwe trainer zal bepalen wie de nieuwe 
selectie voor dames 1 wordt. Manon zegt nog dat zij het idee heeft dat het team soms 
bepaald wie er wel en niet bijkomen. Timo meldt dat er einde van het seizoen geen 
hoofdtrainer meer was maar dat het meegenomen wordt en gekeken of ’t haalbaar is. 
En Koos zegt hierop nog dat er bij de TC toch ook wel bekend moet zijn wie de evt. 
talenten zijn die kans maken op bij dames 1 te spelen. 
 
Tenslotte geeft Ron nog aan dat hij Remi nog heeft gesproken over VCH Beach. Hij is 
druk in gesprek met de gemeente maar helaas is er nog niets bekend. Zodra er 
nieuws is wordt dit gedeeld door de beachcommissie. 
 

13.  Sluiting 
De voorzitter sluit om 20.50 uur de vergadering. Hij bedankt de leden en het bestuur 
voor hun aanwezigheid. 

 
 
 

Ron Ferwerda,    Bianca Saarloos, 
voorzitter     secretaris 


