Jaarverslag Secretaris 2016-2017
In dit verslag worden de belangrijkste activiteiten en gebeurtenissen genoemd die in het
verenigingsjaar hebben plaatsgevonden. Via de website zijn de meeste actualiteiten al een keer
vermeld. In dit verslag laat ik alle belangrijke onderwerpen nog een keer de revue passeren.
De elftallen 1 en 2 van de VVH zijn aan het begin van de competitie 2016-2017 in het nieuw gestoken
door twee nieuwe shirtsponsors. Op zondag 4 september zijn de contracten ondertekend tussen
VVH en de sponsors Bestbouw en installatiebedrijf Mimpen.
In september is VR1 tot sportploeg van het jaar gekozen door Rabo Krimpenerwaard Sportprijzen.
Op 9 oktober is onder grote belangstelling het pannaveldje officieel in gebruik genomen. Het
sponsorbord met de namen van de sponsors, die hebben bijgedragen tot de realisatie van het
pannaveld, werd onthuld. Een gesigneerd shirt van Spartaspeler Michel Breuer is verloot onder de
sponsors. Een aantal pupillen speelden hun eerste wedstrijdjes tegen Michel Breuer.
Op 12 november heeft de activiteitencommissie het “foute feest” georganiseerd.
Het bestuur heeft een opvolger gevonden voor de afgetreden penningmeester Walter Groenendijk
in de persoon van Martin Breuer. Martin heeft tientallen jaren bij administratiekantoor van der
Voet gewerkt. Het bestuur is blij dat hij als deskundige de administratie van de VVH gaat voeren.
Van het “van den Akkerfonds” heeft de VVH een subsidie van € 1000,-- ontvangen. De subsidie was
aangevraagd als bijdrage voor de aanschaf van de geluidsinstallatie.
N.a.v. de tv uitzending van Zembla over het gebruik van de kunstgrasvelden is er grote onrust
ontstaan over de gezondheid van de spelers vanwege de rubbergranulaat korrels. Na onderzoek door
RIVM en Ministerie van Volksgezondheid is er geen aanleiding gevonden om het sporten op
kunstgrasvelden te verbieden.
In februari is onze kantine bezocht en beoordeeld. Dit stond o.a. op website van de regio Rijnmond:
Verscholen in de polder onder de rook van Gouda is de club Haastrecht met de nieuwe kantine, die
in 2016 in gebruik is genomen, er met stappen op vooruit gegaan. Prachtige kantine . Groot maar
niet kil met zelfs een VIPruimte met daarvoor een groot terras met uitzicht op de velden. Kortom een
kantine met dorpse sfeer en met stadse allure.
Voor de inrichting van het speeltuintje heeft Lejan Duran een subsidieaanvraag ingediend bij de
Stichting Armen van Roozendaal . Deze aanvraag is helaas afgewezen.
I.v.m. een aantal voorvallen is in januari een cursus BHV/reanimatie cursus georganiseerd voor
leiders en trainers. Door gebrek aan interesse is dit geen succes geworden.
Op zaterdag 22 april is de eerste kampioen van vvHaastrecht bekend geworden. Elftal JO11-4 won de
laatste wedstrijd met 11-0 en zijn op de eerste plaats geëindigd.
Op zaterdag 29 april is elftal JO19-1 door de winst op Alphense Boys JO19-2 onbereikbaar geworden
voor de concurrentie en kampioen geworden in de eerste klasse. Door dit kampioenschap
promoveren zij naar de hoofdklasse hetgeen in de historie van de VVH nog nooit is voorgekomen.
Kortom een prestatie van grote klasse.

Het eerste elftal heeft de tweede periode op 1 punt na gemist en heeft tot aan de nederlaag tegen
Stolwijk meegedraaid om de bovenste plaats in de derde periode. Jammer dat in het begin tegen
grote nederlagen is aangelopen anders had het 1e elftal zeker, na de overtuigende thuiszeges tegen
alle bovenste ploegen, om het kampioenschap mee kunnen draaien.
Na 17 jaar als grensrechter te hebben gefungeerd heeft “Mister Haastrecht” Peter van Harmelen zijn
vlag aan de wilgen gehangen. Na de laatste competitiewedstrijd tegen Gouderak is hij door bestuur
en spelers in het zonnetje gezet.
Het 2e elftal heeft na een goede start veel punten verspeeld en in het laatste deel weer punten
gewonnen. Helaas zijn ze niet aan de strijd om degradatieplaatsen ontkomen. Na diverse
degradatieronden hebben zij de laatste beslissingswedstrijd tegen Charlois 2 gewonnen en zijn
daardoor in de reserve 1e klasse gebleven.
Donderdag 1 juni heeft de sponsorcommissie een zeer geslaagd geel/zwart sponsordiner
georganiseerd. De kantine was omgebouwd tot een 5 sterrenrestaurant met plaats voor 100 gasten.
De spelers van het 1e elftal zorgden voor het uitserveren van het diner. Het diner werd verzorgd door
de plaatselijke restaurants Het Witte Hof en de IJsselborgh. De wijnen werden verzorgd door Job van
Welie. Hoogtepunt van de avond was de gastspreker John van Zweden, beter bekend als de
behangkoning van Den Haag, die met zijn aanstekelijke humor en zijn enthousiaste verhaal over zijn
Engelse voetbalclub Swansea City de aanwezigen tot het eind wist te boeien.
Op 17 juni heeft de 5e editie van de Haastrechtloop onder ideale omstandigheden plaatsgevonden.
Men kan deelnemen aan de 5 of 10 kilometerloop. In tegenstelling tot andere jaren bleef de
inschrijving steken op 350 deelnemers. Voor de toekomst wil organisator Erwin van der Ham zelfs
een halve marathon aan het programma toevoegen. De opbrengst wordt altijd aan een goed doel
geschonken. Dit jaar ging de opbrengst naar de Kloostertuin.
96 kinderen in de leeftijd van 6 t/m 14 jaar hebben in juni van donderdag t/m zaterdag genoten
van een trainingskamp Valencia. Een 2-tal trainers van Valencia bijgestaan door clubtrainers hebben
3 dagen lang training gegeven volgens de Valencia methodiek.
Voetballers van 16 clubs uit de regio namen daaraan deel.
De KNVB heeft bekend gemaakt dat met ingang van volgend seizoen een nieuwe spelvorm wordt
geïntroduceerd voor de leeftijdscategorie 8 en 9 jarigen. Wedstrijden worden gespeeld met minder
spelers en op kleinere veldjes.
Daarnaast wordt ook de KNVB Wedstrijdzaken app ingevoerd. Dit is een app waarmee telefonisch
wedstrijdformulieren worden vastgelegd en spelers zich kunnen legitimeren met de digitale
spelerspas. Na de wedstrijd wordt het wedstrijdformulier door de scheidsrechter telefonisch
verzonden en direct in de stand verwerkt. Op deze app zijn alle relevante gegevens van de elftallen
van de VVH inzichtelijk.
Wij hopen u met dit verslag voldoende informatie te hebben gegeven over de activiteiten en het
reilen en zeilen binnen onze vereniging. Voor nadere informatie over de commissies, die binnen
onze vereniging actief zijn, verwijzen wij u naar de jaarverslagen van deze commissies.
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