Jaarverslag Secretaris 2017-2018
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 de meest belangrijke onderwerpen nog een keer de revue passeren.
De technische commissie heeft weer haar handen vol gehad om voor het komende seizoen alle
elftallen van trainers en leiders te voorzien. Maar met veel doorzettingsvermogen is het ze gelukt.
In het weekeinde van 12 en 13 augustus is het 1e elftal is het seizoen uitstekend begonnen en heeft
het toernooi om de Jan Lingen bokaal bij Gouderak op zijn naam gebracht door overwinningen op
Moordrecht 4-0 en Gouderak 6-1.
Tijdens het seizoen is de VVH geconfronteerd met een aantal sterfgevallen. Oudspeler en donateur
Gerard Compier. Op 17-18 augustus Sander van Son oud leider-trainer van ons juniorenteam op 47
jarige leeftijd. Op 22 augustus Gerda Straver de vrouw van Gerard Straver en moeder van Gerbrand
en Peter Straver. Op 29 augustus is junior Ward van der Molen op 11 jarige leeftijd verongelukt en
op 7 oktober is Yvonne Kalmeijer-Pak overleden, vrouw van oud-voorzitter Bep Kalmeijer.
Op 28 november heeft de ALV plaatsgevonden waarbij afscheid is genomen van Leo Honkoop en Jan
Willem Koorevaar, die beiden een grote staat van dienst bij de VVH hebben gehad. Voor beide
personen is het bestuur op zoek naar vervangers. Hannie Mimpen is vanwege haar verdiensten voor
de VVH benoemd tot lid van verdienste evenals Leo Honkoop.
Op 12 december heeft de gemeenteraad Leon de Wit gekozen tot wethouder van de gemeente
Krimpenerwaard . Leon heeft in de afgelopen jaren een zeer grote bijdrage geleverd aan het
realiseren van onze mooie sportaccommodatie.
Begin februari heeft Jack Harmsen het bestuur te kennen gegeven om aan het einde van het seizoen
na 3 geweldige jaren zijn functie als hoofdtrainer bij de VVH te beëindigen. Dik de Graaf en Jan van
Leeuwen zullen ook aan het eind van het seizoen als elftalleiders hun functie beëindigen.
Op 7 mei heeft het bestuur het contract ondertekend met de nieuwe trainer Edwin de Bruin.
Ook heeft het bestuur na een moeizame lange weg een opvolger voor Dennis Walraven weten te
vinden in de persoon van Franky Paays.
Bij de bestuursvergadering op 6 maart is Lejan Duran aangesloten. Remco Snuijverink sluit voor het
eerst aan bij de bestuurvergaring op 4 september. Tijdens de ALV van 20 november zullen beide
kandidaten als bestuurslid aan de ledenvergadering voorgedragen worden.
Op vrijdagavond 16 maart is er na lange tijd weer een succesvolle klaverjasavond georganiseerd door
Jasper Verkleij en Jurgen den Boer. De opkomst was hoopgevend voor een volgende keer.
De overeenkomst met kledingleverancier Beltona wordt 21 maart opgezegd. Op 11 april wordt een
overeenkomst getekend met de nieuwe kledingleverancier Klupp.

Op 26 juni heeft Bas Hoogendoorn de laatste bestuursvergadering voorgezeten en beëindigt hij zijn
functie als interim voorzitter. Het bestuur heeft voor Bas nog geen vervanger gevonden.
De barcommissie heeft een moeizaam jaar achter de rug en heeft met pijn en moeite de bezetting
achter de bar en in de keuken kunnen regelen. Ondanks alle goede bedoelingen blijft de bar-en
keukenbezetting een groot probleem binnen onze vereniging. Marc van de Velden en Cynthia
Vreeswijk stoppen per 31 december. Alex Steenbergen gaat als vervanger van Leon de Wit de inkoop
voor de keuken en kantine verzorgen.
De VVH heeft een talentvolle jeugd en mocht weer een aantal kampioenen begroeten namelijk:
in het voorjaar JO17-1 en in het najaar JO17-1, JO13-2, JO13-3 en JO11-1. Daarnaast waren JO17-1,
JO17-3 en JO11-1 zeer succesvol door het behalen van de finale voor de beker district West 2, alleen
JO17-1 wist de finale winnend af te sluiten.
De 6e editie van de Haastrechtloop op 15 juni bracht zo`n 310 lopers op de been. Omdat er op
zaterdag veel concurrentie is van andere evenementen werd de Haastrechtloop in plaats van
zaterdag overdag op vrijdagavond georganiseerd. Ondanks dat er iets minder deelnemers waren, is
deze dag weer succesvol verlopen. De opbrengst van € 1000,-- ging dit jaar naar zwembad de Loete.
De KNVB heeft voor volgend seizoen besloten de verenigingen uit de 3e en 4e klasse samen te
voegen tot 4 poules van 15 ploegen waarbij geen returnwedstrijden worden gespeeld. M.a.w. elke
ploeg speelt 7x uit en 7x thuis. Na 14 wedstrijden duels kwalificeert elke ploeg zich voor een derde
klasse hoog of een derde klasse laag. De bovenste 6 van elke poule gaan naar de promotiepoule 3e
klasse hoog en de onderste 9 van elke poule gaan naar 3e klasse laag. Na de play-offs gaat de KNVB in
seizoen 2019-2020 terug naar 2 derde klassen en 2 vierde klassen.
Het Valencia voetbalkamp was wederom weer een succes. Het was uitverkocht met een inschrijving
van 100 deelnemers.
De activiteitencommissie heeft een aantal evenementen georganiseerd zoals de glitter en glamour
party op 11-11, de lenteparty op 14-4 en de familiedag op 30-6 en acties tijdens diverse
thuiswedstrijden van het 1e elftal.
Evenals de jeugd activiteitencommissie die o.a. het Sint Nicolaasfeest, het zaalvoetbaltoernooi
tijdens de Kerst en het tentenkamp hebben georganiseerd.

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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