NOTULEN JAARVERGADERING 29 NOVEMBER 2016
Aanwezig
Bas Hogendoorn, Gert Versteeg, Walter Groenendijk,
namens het bestuur Leo Honkoop en Alex de Jong
Aanwezig overige leden
45 leden
Afwezig met bericht van verhindering 9 leden
Opening
Interim voorzitter Bas Hoogendoorn opent om 20.45 uur de algemene vergadering en heet alle
aanwezigen van harte welkom. In zijn openingswoord geeft hij een terugblik op de belangrijkste
gebeurtenissen van het afgelopen verenigingsjaar, zoals:
- de live-uitzending van radio Midland FM vanuit ons nieuwe clubgebouw met bekende en
onbekende sportmensen uit de regio met tussendoor optredens van locale artiesten.
- het traditionele Nieuwjaarstoernooi gevolgd door een druk bezochte Nieuwjaarsreceptie.
- de poging tot inbraak in februari met als gevolg aanzienlijke braakschade.
- de officiële opening op 18 maart van onze prachtige sportaccommodatie door wethouder
Lavinja Sleeuwenhoek.
- de 4e Haastrechtloop met een record aantal deelnemers. Het startschot werd gegeven door
burgemeester Roel Cazemier. De lopers werden toegezongen door plaatselijk Holland’s Got
Talent Nick Nicolai.
- het einde seizoensfeest met diverse spelletjes en activiteiten voor groot en klein afgesloten
met een BBQ.
- de verkiezing van de VR1 tot sportploeg van het jaar door Rabo Krimpenerwaard
Sportprijzen.
- de opening van het pannaveldje. Een succesvol initiatief van Lejan Duran, Marco Kats en
Gerbrand Straver.
- de belronde voor de Vriendenloterij door een aantal vrijwilligers hetgeen onze vereniging
jaarlijks een bedrag oplevert van circa € 3000,-- .
- de behaalde kampioenschappen door senioren 2, senioren VR1, junioren B1,junioren MD1
en pupillen F1.
- de diverse evenementen georganiseerd door de activiteitencommissie.
- de wijze van achterlaten van de kleedkamers wat een extra belasting geeft voor de
schoonmaakploeg.
- de grote bewondering voor de vele acties van de sponsorcommissie.
- de discussie over het rubbergranulaat op de kunstgrasvelden. De VVH volgt hierbij de
het standpunt van het RIVM en ministerie van VWS.
Tot slot dankt hij alle vrijwilligers en medewerkers binnen de VVH voor hun bijdrage
gedurende het afgelopen jaar. Daarna wordt stilgestaan bij het overlijden van een 2-tal leden die
in het verleden hun sporen binnen de VVH hebben verdiend namelijk,
- het overlijden van lid Map Doeland op 79 jarige leeftijd die in het verleden op vele gebieden
actief geweest is.
- en Johan Janssen op 85 jarige leeftijd die ruim 60 lid geweest is van de VVH, waarvan 35
jaar als bestuurslid. Hij vervulde diverse functies binnen de vereniging, zoals wedstrijdleider
kantinemedewerker en gastheer bij het 1e elftal. Voor zijn verdiensten is hij benoemd tot
erelid van de VVH en heeft hij de zilveren waarderingsspeld afdeling Gouda ontvangen en
is later zelfs benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau.
Hij vraagt de aanwezigen om deze 2 mensen te gedenken en een ogenblik van stilte in acht te
nemen. Na dit moment van stilte wordt vervolgens de vergadering geopend.
Binnengekomen stukken en mededelingen
Er zijn 9 berichten van verhindering binnengekomen, t.w. J.W. Koorevaar, Jac de Korte, Hans Bras,
Ron Antes, Bas Maaijenburg, Gerard Straver, Marja Oskam, Leon de Wit en Wil van den Hoek.
Als extra agendapunt wordt het onderwerp “website” toegevoegd.

Notulen jaarvergadering van 8 december 2015
De notulen van de algemene ledenvergadering van 8 december 2015 staan vermeld op de website
van de VVH (www/vvhaastrecht.nl) en konden desgewenst gedownload worden om daarvan kennis
te nemen. De notulen worden zonder op of aanmerkingen aangenomen.
Jaarverslag 2015/2016 Secretaris
Jaarverslag 2015/2016 Technische Commissie
Jaarverslag 2015/2016 Barcommissie
Jaarverslag 2015/2016 Website
Jaarverslag 2015/2016 Sponsorcommissie
Jaarverslag 2015/2016 Onderhoudscommissie
Jaarverslag 2015/2016 Commissie Normen en Waarden
Jaarverslag 2015/2016 Jeugdavtiviteitencommissie
De jaarverslagen staan vermeld op de website van de VVH (www/vvhaastrecht.nl) en konden
desgewenst gedownload worden om daarvan kennis te nemen. De jaarverslagen van
bovengenoemde commissies worden zonder op of aanmerkingen aangenomen.
Het jaarverslag van de barcommissie is helaas door communicatieproblemen en persoonlijke
omstandigheden achterwege gebleven.
Financieel jaarverslag 2015/2016 en de begroting 2016/2017
De jaarrekening 2015/2016 alsmede de begroting 2016/2017 liggen voor de leden tijdens de
vergadering op de tafels ter inzage. De jaarrekening is door administratiekantoor van der Voet
opgesteld. Penningmeester Walter Groenendijk heeft de financiele administratie uitermate
zorgvuldig bijgehouden en de stukken bij van der Voet aangeleverd.
De jaarcijfers en de begroting worden d.m.v. een diapresentatie aan de leden voorgelegd.
Vanwege de grote financiele belangen geeft Leo Honkoop als financieel deskundige een toelichting
op de jaarstukken. Het boekjaar is met een verlies afgesloten door minder barinkomsten tijdens de
verbouwing, extra huurkosten van huisvesting(tijdelijke kantine), aflossing van de Haastrechtse
IJsclub en van den Akkerfonds en door een tegenvaller m.b.t. tot de inrichting van de kantine. Daar
staat tegenover dat we nu een kantine bezitten waar me met recht trots op kunnen zijn.
Nu de kantine helemaal in gebruik genomen is, worden voor volgend seizoen hogere barinkomsten
verwacht, wat tot uitdrukking komt in de begroting voor volgend jaar, waardoor komend boekjaar
weer een positief financieel resultaat wordt verwacht. Vanuit de vergadering worden enkele
kritische vragen gesteld die door Leo vakkundig en tot tevredenheid worden beantwoord.
De jaarrekening en de begroting worden door de vergadering goedgekeurd en aangenomen.
Verslag en benoeming kascontrolecommissie
Bas Maijenburg en Kevin Aerts hebben als lid van deze commissie de boekhouding van onze
vereniging gecontroleerd en akkoord bevonden. Zij stellen de vergadering voor, het bestuur voor
haar gevoerde financiele beleid, decharge te verlenen. Deze verklaring wordt door Bas voorgelezen.
Jason Wolf neemt de plaats in van Bas Maaijenburg die bedankt wordt voor zijn bewezen diensten.
Voor het komende jaar hebben Keven Aerts em Jason Wolf zitting in de kascommissie.
Als reservelid heeft Rob Imandt zich aangemeld.
Vaststelling contributie
Het bestuur stelt voor om een kleine contributieverhoging toe te passen van € 0,50 per maand.
Deze verhoging geldt voor alle leden en niet spelende leden en telt voor het seizoen 2017-2018.
De vergadering gaat akkoord met dit voorstel.

Uitloting obligaties
In eerste instantie was Mw. Wil van den Hoek voor de uitloting van de obligaties uitgenodigd om
de trekking te verrichten. Doordat Mw. Van den Hoek de dag voor de ALV onverwachts is
opgenomen in het ziekenhuis heeft erelid Gerard Versteeg de trekking verricht.
De volgende obligaties worden uitgeloot:
1 x € 500,-nr.
21
2 x € 100,-nrs. 34 en 40
6 x € 50,-nrs
25, 58, 67, 70, 49 en 66
De uitgelote obligaties worden vermeld op de website en desbetreffende personen zullen via een
brief worden geïnformeerd.
Bestuursverkiezing
Binnen het bestuur zijn penningmeester Walter Groenendijk en Gert versteeg aftredend en niet
herkiesbaar. Walter heeft in verband met zijn intensieve baan te kennen gegeven niet meer de
bestuursfunctie van penningmeester te kunnen vervullen, maar heeft wel toegezegd de
ledenadministratie bij te willen houden. Daarnaast blijft hij verantwoordelijk voor het onderhoud
van sportlink van de KNVB. Walter wordt bedankt voor de punctuele wijze waarop hij jarenlang de
financiele boekhouding van de vereniging heeft bijgehouden. Als dank hiervoor overhandigt Bas
hem een bos bloemen en een dinerbon. De vergadering geeft hem een applaus.
Na overleg met het bestuur heeft Gert besloten niet meer beschikbaar te zijn als secretaris maar
voorlopig wel als bestuurslid aan te blijven met als voorwaarde dat Bas zijn interim-voorzitterschap
met een jaar verlengd.
Jubilarissen
De volgende leden worden gehuldigd en de verenigingsspeld opgespeld vanwege hun:
50-jarig lidmaatschap: Ad Versteeg
25-jarig lidmaatschap: Mario Overbeek,Martin Breuer en John de Bruijn
Vervolgens neemt Bas het woord om bestuurslid Gert in het zonnetje te zetten en geeft een
uitgebreide opsomming van zijn staat bij de VVH. Hij stelt de vergadering daarom voor, om hem te
benoemen tot erelid van de VVH. De vergadering is het daar volledig mee eens. Deze benoeming is
voor hem een complete verassing. Bas roept, eveneens voor hem geheel onverwachts, zijn vrouw en
dochters naar voren te komen om in hun bijzijn de verenigingsspeld te overhandigen.
Vrijwilligersbeleid
De voorzitter Bas behandelt dit onderwerp en wijst op het belang van de taken die door de
vrijwilligers binnen de vereniging vervuld dienen te worden. Het komt nog steeds geregeld voor dat
ouders van jeugdspelers en senioren zonder bericht niet op komen dagen bij bar- en keukendiensten
wat vooral veel irritaties opwekt bij bestuur, andere leden maar vooral de mensen van de
barcommissie. Zij moeten de gaten weer dichten. Het mag niet zo zijn dat alleen de lusten genoten
worden, er zullen ook verplichtingen tegenover moeten staan. Een van de belangrijkste peilers van
de vereniging zijn de kantine-inkomsten die nodig zijn om aan onze financiele verplichtingen te
kunnen voldoen. Dus geen bezetting, geen inkomsten.
Website
In de loop van het seizoen heeft het bestuur opdracht gegeven aan Steinhoeve Media om de website
van de VVH een geheel nieuwe vorm te geven. Hieraan hebben de volgende personen mede
bijgedragen: Jolanda van Beek van Steinhoeve, Herman van Heusden, Leo Honkoop en Martin
Reijm. Bas geeft Jolanda van Beek het woord. Jolanda geeft via een power-point presentatie een
impressie van de mogelijkheden van deze nieuwe website.

Rondvraag
Voor de rondvraag hebben zich de volgende leden gemeld, namelijk: Peter van Harmelen,
Mark Nap en Gerard Versteeg.
I.v.m. de chaos bij de stalling van de fietsen op de zaterdagmorgen stelt Peter het bestuur voor om
een aantal parkeervakken in te leveren om extra ruimte te creëren voor de stalling van fietsen. Dit
probleem heeft de aandacht van het bestuur maar i.v.m. de daaraan verbonden kosten heeft het
bestuur dit verschoven naar volgend seizoen.
Mark Nap vraagt of het bestuur daadwerkelijk maatregelen gaat treffen als personen verzaken bij
kantine- en keukendiensten, temeer omdat deze maatregelen al eerder zijn aangekondigd.
Mark van de velden antwoordt namens de barcommissie dat begin december het rooster op de
website geïnstalleerd wordt. Na de testfase hoopt hij dat het systeem dusdanig gaat werken dat
het boetesysteem achterwege kan blijven. Het streven is na de winterstop dit in te laten gaan.
Tot slot vraagt zoals gebruikelijk erelid Gerard Versteeg als laatste het woord. Allereerst wenst hij
de jubilarissen geluk met hun verenigingsspeld vanwege hun langjarig lidmaatschap bij de VVH en
feliciteert Gert met zijn benoeming tot erelid. Verder spreekt hij zijn waardering uit voor het feit
dat Bas en Gert hun bestuursfunctie toch weer met een jaar verlengen. Tot slot bedankt hij het
bestuur en alle vrijwilligers voor hun inzet om deze prachtige club draaiende te houden.
Tot slot bedankt voorzitter Bas Hoogendoorn namens het bestuur alle leden, sponsors, vrijwilligers
en commissieleden voor hun bijdrage aan de vereniging en sluit om 22.15 uur de vergadering en
dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en nodigt hen uit voor een drankje aan de bar.
Secretaris
Gert Versteeg

