Notulen van de Algemene Ledenvergadering van VVH d.d. 28 november 2017
Aanwezig: 37 leden (zie presentielijst)
Bestuur: Bas Hoogendoorn (voorzitter), Leo Honkoop (vice-voorzitter), Gert Versteeg
(secretaris), Martin Breuer (penningmeester), Jan Willem Koorevaar (Bestuurslid
Selectiezaken), Alex de Jong (Bestuurslid Onderhoud/Algemeen)
1. Opening
Voorzitter Bas Hoogendoorn opent de vergadering om 20.43 uur en heet iedereen
van harte welkom. Daarna vervolgt hij met zijn voorwoord (zie bijlage).
2. Binnengekomen stukken en mededelingen
Secretaris Gert Versteeg geeft aan dat hij van de volgende leden een bericht van
verhindering voor de vergadering van vanavond heeft gekregen: Jan Willem
Koorevaar, Leen Noorlander, Jos Aerts, Jac. de Korte.
3. Notulen d.d. 29-11-2016
De notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering worden goedgekeurd zonder
opmerkingen.
4. Jaarverslagen seizoen 2016-2017
De jaarverslagen van de volgende commissies binnen VVH liggen ter inzage en zijn in
te zien via de website van VVH:
a. Jaarverslag van de secretaris.
b. Jaarverslag van de TC (Technische Commissie)
c. Jaarverslag van de Barcommissie.
d. Jaarverslag van de Website commissie.
e. Jaarverslag van de Sponsorcommissie.
f. Jaarverslag van de Onderhoudscommissie.
g. Jaarverslag van de Jeugdactiviteitencommissie.
Door Leo Honkoop worden opmerkingen gemaakt namens de website commissie
over Sportlink (teams staan nog altijd niet goed op de website i.v.m. een
mankerende Sportlink koppeling waaraan nu gewerkt wordt) en over het gegeven
dat er weinig info over het 1e elftal op de website terug te vinden is (foto’s e.d.). Leo
geeft aan dat het over het algemeen matig gesteld is met de input op dit gebied,
waardoor de website commissie de informatie ook niet toe kan voegen.
5. Financieel Jaarverslag 2016-2017/Begroting 2017-2018
Penningmeester Martin Breuer geeft een toelichting op de jaarrekening 2016-2017,
die is samengesteld door Administratiekantoor Van der Voet in Haastrecht, en geeft
aan dat het jaar is afgesloten met een positief resultaat groot € 3.939.
Vanuit de vergadering wordt een vraag gesteld over de hoogte van de
sponsorkosten, die hoger zijn dan begroot. Martin geeft aan dat dit komt door

aankoop van nieuwe shirts en trainingskleding met opdruk van nieuwe
selectiesponsors (Bestbouw en Mimpen) en door het investeren in nieuwe
reclameborden.
Martin geeft aan dat VVH waakzaam moet blijven om de club financieel gezond te
houden. Aflossingsverplichtingen e.d. nopen ons om goed te kijken naar de
mogelijkheden om de omzet te verhogen. Gedacht moet worden aan een hogere
baromzet, contributie en sponsorinkomsten.
De begroting voor het nieuwe seizoen komt licht negatief uit i.v.m. een reservering
die gemaakt is voor het 100-jarig bestaan van de club e.d. Er wordt gehoopt dat we
in realiteit op circa nihil uit zullen kunnen komen.
Gerard Versteeg vraagt of de cijfers in het nieuwe seizoen tot nu toe een beetje
meevallen en of de begroting gehaald wordt. Martin geeft aan dat hij dit op dit
moment niet exact kan zeggen, maar dat de huidige liquiditeit relatief goed te
noemen is.
6. Verslag kascommissie
De kascommissie die bestaat uit Kevin Aerts en Jason Wolff heeft de kasstukken
gecontroleerd en akkoord bevonden. De commissie verleent het bestuur decharge
voor het gevoerde financiële beleid in het afgelopen seizoen.
7. Benoeming kascommissie nieuw seizoen
Er wordt afscheid genomen van Kevin Aerts. De vergadering bedankt Kevin voor zijn
inzet in het afgelopen seizoen. Rob Imandt wordt als nieuw kascommissie lid
benoemd en zal samen met Jason de commissie vormen in het nieuwe seizoen. Als
reserve zal Mark Nap fungeren.
8. Vaststelling contributie
Het bestuur stelt voor om de contributie voor het seizoen 2018-2019 te verhogen
met de volgende bedragen:
• Senioren -> € 1,75 per maand
• Junioren -> € 1,50 per maand
• Pupillen -> € 1,25 per maand
• Niet spelende leden en donateurs (51 personen)-> ongewijzigd
Het voorstel wordt door de vergadering in stemming aangenomen met 1 tegenstem.
De overige aanwezigen stemmen voor.
Bas geeft aan dat wij in vergelijk met de andere streekclubs aan de hoge kant zitten
met onze contributie, maar dat wij t.o.v. de Goudse clubs juist aan de lage kant
zitten.

Hans Bras vraagt waarom er geen entree wordt geheven bij de thuiswedstrijden van
het 1e elftal. Bas geeft aan dat het aan vrijwilligers ontbreekt om dit op te pakken.
9. Uitloting obligaties
De volgende nummers worden uitgeloot:
Nr. 35 : Evert Jan Tamerus € 25
Nr. 14 : SV Gouda € 25
Nr. 8 : Wil van de Hoek € 25 (wordt geschonken aan VVH)
Nr. 47 en nr. 50 : R.A. Sandbergen € 25
Nr. 72 : Gerda de Roo € 25 (wordt geschonken aan VVH)
Nr. 16 : Gerard Harleman € 100
Nr. 32 : K. Jongeneel € 100
Nr. 29 : Hugo van de Vlist € 500
10. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar: Leo Honkoop en Jan Willem Koorevaar
Bas geeft aan dat het noodzakelijk is dat er versterking komt binnen het bestuur.
Martin is in het afgelopen seizoen in de plaats gekomen van Walter Groenendijk en
hiervoor wordt nu aan de vergadering officieel ook nog de goedkeuring gevraagd en
verkregen.
Bas stelt voor om Leo Honkoop en Hannie Mimpen te benoemen als “Lid van
Verdienste” bij VVH. Hij prijst beide leden voor de taken die zij beiden gedurende
een groot aantal jaren hebben verricht voor VVH. Na instemming van de vergadering
decoreert hij beiden met de VVH verenigingsspeld voor “Lid van Verdienste”.
Tenslotte geeft Bas te kennen dat hij aan het einde van dit lopende seizoen zal
stoppen als voorzitter van VVH. Er zal dus op zoek gegaan moeten worden naar een
vervanger voor Bas.
11. Jubilarissen
De volgende leden worden, voor zover aanwezig, gehuldigd voor een jubileum bij
VVH:
• Gerard Straver -> 50 jaar lid.
• Jos Aerts -> 40 jaar lid.
• Remco Dikhooff, Mario Steenbergen, Marco van Dommelen en Onno Holleman > 25 jaar lid.
Door de voorzitter worden de bijbehorende versierselen opgespeld. De jubilarissen
ontvangen verder een hartelijk applaus van de vergadering en een mooie bos
bloemen.
12. Vrijwilligersbeleid
Bas geeft aan dat onze club drijft op de bereidwilligheid bij leden om
vrijwilligerswerk voor de club te verrichten en dat iedereen verplicht is om zijn
bijdrage te leveren binnen een vereniging.

De inkomsten uit onze kantine/bar zijn hard nodig om financieel het hoofd boven
water te kunnen houden.
Er is een nieuw roostersysteem voor het bemannen van de bar v.a. januari op proef
via een roostermodule van Sportlink, dat is opgezet door Walter Groenendijk en
Armand Hendriks.
Er wordt een systeem met sancties geïntroduceerd (Voetbal.nl app). Niet opdagen
bij een bardienst gaat € 50 per verzuim kosten. De bardiensten kunnen ook
afgekocht worden.
Het nieuwe systeem zal middels een introductie en een demo onder de leden
worden uitgezet door Walter en Armand.
Dit zal gaan lopen van januari t/m juni 2018 als proefperiode.
Voor de werving van nieuwe commissie- en bestuursleden zullen mogelijk
functieprofielen worden geplaatst op de website.
Bestuurslid onderhoud, Alex de Jong, laat weten dat bij onze leden de knop “om”
moet om problemen om voldoende vrijwilligers actief te krijgen onder ogen te zien.
13. Rondvraag
Gerard Versteeg -> Kan uit alle seniorenteams geen delegatie gemaakt worden (b.v.
2 personen), zodat op die manier de commissie gevuld kunnen worden?
Erik Horenberg (?) -> Kunnen de vacatures geplaatst worden op de narrowcasting?
Gerard Versteeg -> Bedankt commissies en het bestuur voor hun noeste
werkzaamheden en wenst VVH 1 veel succes toe in het verdere verloop van dit
seizoen.
Arjen de Jong -> Hoe zit het met het kledingcontract met Beltona? De bestellingen
voor pupillenteams duren erg lang. Walter Groenendijk geeft aan dat de
communicatie met Beltona af en toe stroef verloopt. Vanaf 1 juli 2018 wordt
overgestapt naar een nieuwe kledingleverancier voor VVH (Klupp).
Peter van Harmelen -> Misschien kan de fietsenstalling logischer georganiseerd
worden en kan er meer toezicht gehouden worden, zodat hulpdiensten er ten allen
tijde door kunnen indien dit nodig zou blijken te zijn.
Wordt er al een jubileumcommissie gevormd? Het bestuur geeft aan dat hier aan
gewerkt wordt.
Hierna sluit Bas om 22.43 uur de vergadering en dankt een ieder voor zijn/haar
aanwezigheid. Hij sluit af met de opmerking dat er zonder vrijwilligers geen
vereniging is!

