Jaarverslag Secretaris 2018-2019
In dit verslag worden de belangrijkste activiteiten en gebeurtenissen gememoreerd die tijdens het
verenigingsjaar 2018-2019 hebben plaatsgevonden. Via de website zijn diverse onderwerpen al
vermeld. In dit verslag komen de meest belangrijke onderwerpen nog een keer aan de orde.
Alle commissies hebben weer hun uiterste beste gedaan om dit jaar succesvol te laten verlopen:
de sponsorcommissie met het behouden en werven van nieuwe sponsors.
de technische commissie om alle teams te voorzien van trainers en leiders.
de websitecommissie om de leden via de digitale kanalen op de hoogte te houden van alle relevante
zaken binnen onze vereniging.
de onderhoudscommissie met het onderhouden van onze mooie accommodatie.
de activiteitencommissie met het organiseren van diverse activiteiten en evenementen.
de barcommissie met de inkoop en inroosteren van bar en keukenpersoneel.
Vooral de barcommissie heeft grote problemen om iedere week weer de bezetting van keuken- en
bar bezet te krijgen.
Met drankleverancier Imbev heeft de VVH het lopende contract opengebroken en een nieuw
contract afgesloten met grotere financiële voordelen voor de vereniging, met name afnamekorting.
Feyenoord heeft oud VVH-lid keeper Jordy van Leeuwen een contract aangeboden, dat de VVH een
financiële meevaller heeft opgeleverd van € 1523,00 inzake vergoeding opleidingskosten.
Aan het begin van het nieuwe seizoen heeft het eerste elftal wederom beslag weten te leggen op de
eerste plaats van het jaarlijks terugkerende toernooi om de Jan Lingenbokaal bij vv Gouderak.
Op 4 september j.l. hebben wij bericht ontvangen van het overlijden van oud-lid Adrie Brouwer de
Koning. Hij was een trouwe bezoeker bij de wedstrijden van ons 1e elftal. Vooral bij de oudere leden
van de VVH was hij bekend.
I.v.m. het harmonisatiebeleid heeft onderzoeksbureau Drijver en Partners in opdracht van de
gemeente Krimpenerwaard een onderzoek gedaan naar de afspraken m.b.t. huur velden,
kunstgrasvelden en kleedruimtes die in het verleden tussen de gemeente en de verenigingen zijn
gemaakt. Hierbij is vastgesteld dat tussen de voetbalverenigingen in de Krimpenerwaard enorme
financiële verschillen bestaan voor het gebruik van de accommodaties, waarbij tevens is vastgesteld
dat de VVH samen met vvSchoonhoven de grootste financiele bijdrage leveren aan de gemeente.
Het harmonisatiebeleid heeft tot doel om in de toekomst de kosten evenredig te gaan verdelen over
de voetbalverenigingen. Het bestuur heeft hierover regelmatig overleg met de gemeente.
In het kader van duurzaamheid heeft Wim Terluin het initiatief genomen naar de haalbaarheid van
zonnepanelen. De vervanging van de lampen van lichtmasten door LED lampen wordt onderzocht.
De sponsorcommissie is er wederom in geslaagd om op 6 juni een succesvol geel-zwart diner voor de
sponsors te organiseren. Er waren circa 100 deelnemers die volop genoten hebben van het
succesverhaal van topondernemer en een van de grote sponsors van Feyenoord Pim Blokland.
De veiling heeft een bedrag van circa € 7500,-- opgeleverd.

Na slechts een jaar actief te zijn geweest voor onze vereniging hebben wij afscheid genomen van
trainer Edwin de Bruijn en verzorger Franky Paays. Edwin vanwege te drukke privé werkzaamheden
en Franky vanwege de grote afstand tussen woon en werk. Ook van keeperstrainer Martijn Voorbach
hebben wij na een vijftal jaren bij de VVH werkzaam te zijn geweest afscheid genomen. En als laatste
van trainer jeugd JO19 Glenn Talussa die vele jaren achtereen voor de VVH actief is geweest.
Het bestuur heeft na overleg met de Technische Commissie en een afvaardiging van de selectie een
overeenkomst afgesloten voor 2 jaar met oude bekende Marco Versloot. Voor verzorger Franky
Paays is nog geen opvolger gevonden.
Tijdens wedstrijden van ons 1e elftal hebben Leo Heeren, Jacco van de Wouden, Cees van der Stad
Peter van Harmelen, Rob Imand en Geert Vloedgraven met toerbeurt als grensrechter gefungeerd.
Op deze plaats bedankt het bestuur hen voor hun medewerking. Met ingang van het nieuwe seizoen
is Cees van der Stad bereid om alle wedstrijden te gaan vlaggen.
De nieuwe opzet van de KNVB voor het afgelopen seizoen (spelen voor plaatsen3e klasse hoog en 3e
klasse laag) waarbij slechts éénmaal tegen elkaar werd gespeeld, is voor de VVH op sportief en
financieel gebied tot een grote teleurstelling uitgelopen. Er waren 2 periodes bij dat er 3 tot 4 weken
niet gespeeld werd wat heeft geleid tot mindere baromzet, waarbij we van geluk mogen spreken dat
we bijna alle streekclubs thuis hebben ontvangen.
I.v.m. de overgang van vele zondagteams naar de zaterdag werd door de KNVB bekend gemaakt dat
in West2 vanaf seizoen 2019/2020 geen 4e klasse op zondag wordt aangeboden voor
standaardteams. In 2020/2021 zou de 3e klasse ook opgeheven worden. Vanwege dit feit heeft er bij
de VVH op donderdag 25 april een bijzondere ALV plaatsgevonden, waarin een keuze gemaakt moest
worden tussen voetbal op zaterdag of op zondag. Daarin is besloten om te kiezen voor de zondag.
Vanwege het vele commentaar van de verenigingen uit de Haagse en Leidse regio is de KNVB
teruggekomen op dit besluit en heeft men besloten om toch gewoon in afdeling West2 met een 3e
en 4e klasse op zondag door te gaan.
Omdat er voor de VVH op zondag geen toekomst meer lag (geen voetbal tegen regioclubs) heeft het
bestuur in samenwerking met technische commissie en selectie besloten voor de volgende optie:
1e elftal gaat naar de zaterdag en de elftallen 2, 3, 4 en 5 blijven op zondag spelen.
Op 21 april 2021 bestaat de VVH 100 jaar. Dit agendapunt is tijdens de ALV van 20-11-2018 aan de
orde geweest. Roland Stubbe heeft zich aangemeld om zitting te nemen in de nieuw te vormen
jubileumcommissie. Hij gaat een aantal mensen benaderen die hem daarbij willen ondersteunen.
Wij hopen u met dit verslag voldoende informatie te hebben gegeven over de activiteiten en het
reilen en zeilen binnen onze vereniging. Voor nadere uitgebreidere informatie over de commissies,
die binnen onze vereniging actief zijn, verwijzen wij u naar de jaarverslagen die ook op de website
vermeld zijn.
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