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Het seizoen 2018 / 2019. 
Ook het seizoen van 2019, is bij aanvang begonnen met inventariseren van de benodigde 
materialen.  
Zoals elk seizoen is bepalen voor welke teams er genoeg, bruikbare ballen zijn welke bij de 
betreffende leeftijdsgroep past. De TC informeert met hoeveel teams er gestart word, en 
geeft aan wat er nodig is. 
Na de inventarisatie is er besloten om voor de selectie VVH 1 en VVH 2 een complete 
nieuwe set ballen en trainingshesjes aan te schaffen. Voor het 1e is tevens een set wedstrijd 
ballen aangeschaft, in overleg met de hoofdtrainer Marco Versloot, van het merk welke onze 
kleding leverancier /sponsor ons levert n.l. KLUPP  Top Match. 
Deze set wordt voor een deel bekostigd door wedstrijd bal sponsors. 
Voor de jeugd en Dames is eveneens geïnvesteerd in nieuwe ballen. Door deze forse 
investering willen we het volgende seizoen met minder vernieuwingen en een lager benodigd 
budget uit zien te komen. 
 
De KNVB heeft bepaald dat de kunstgrasvelden dit seizoen opnieuw gekeurd moesten 
worden, om officiële wedstrijden te mogen spelen. 
Hierover is veel discussie geweest met de gemeente Krimpenerwaard, met als tegenvallend 
resultaat dat de keuring en de daar uit voort vloeiende reparatie kosten voor rekening van VV 
Haastrecht is gekomen. 
Het pupillenveld is hierdoor uitgesteld voor keuring en groot onderhoud.. 
Oktober jl. is na langdurig overleg met de gemeente Krimpenerwaard, waarbij wethouder 
Mevr Lavinja Sleeuwenhoek aanwezig is geweest. 
Bij dit gesprek is toegezegd door de gemeente, dat het pupillen veld (veld 3) wordt gekeurd, 
en er onderhoud wordt uitgevoerd om het veld volgens de eisen door de keuring te krijgen. 
De gemeente heeft hier tevens in aangegeven dat dit wordt geregeld en bekostigd door de 
gemeente Krimpenerwaard. 
Hier is het bestuur van VV Haastrecht bijzonder over verheugd. 
 
Voor de sponsoring is op en rond de velden weer uitgebreid in de maak van rails, waar de 
sponsor borden worden bevestigd. 
Met name veld 1, is flink aangepakt, door het onderhoudsteam.  
Voor de hoofd sponsor is op veld 1 t.n.v. het doel 2x 9 mtr rail bevestigd, waarin de nieuwe 
borden van Best Bouw en Basic Plus zijn opgehangen. 
 
Ons complex wordt helaas wat ouder, en door het veelvuldige gebruik van leden, spelende 
jeugd en de komst van de kinderopvang YelloBellies, , laat dit zijn sporen achter. 
Velden, doelnetten, ballenvanger netten en natuurlijk de kleedkamers hebben constante 
aandacht nodig. 
 
Daar de omvang van het onderhoud steeds meer tijd in beslag neemt is gebleken dat dit te 
veel werd voor een te klein aantal mensen.  
Vanuit het bestuur, onderhoud en materieel, is in een gesprek aangegeven dat de “lol” er ook 
wel af ging, daar het boven het hoofd groeide en niet meer onder controle was. 
Wim Terluin heeft tijdens een van de gesprekken aangegeven graag te willen helpen om  
een vaste ploeg samen te stellen. 
Inmiddels is hier een serieus team uit ontstaan. 



Wim Terluin, Cor Houdijk, Fyb en Masha Straver, Geert Vloedgraven, en John van Herk zijn 
het hele jaar in de weer om op het sport complex grote en kleine klussen op te pakken. 
Mede bestuurslid  Lejan Duran pakt geregeld zaken op die eveneens geregeld moeten 
worden. 
Oorspronkelijk is Alex Steenbergen op VVH aanwezig om de kantine te bevooraden. 
Inmiddels is hij de “Concierge “ en complex beheerder van VVH. 
Niets is deze vrijwilliger te veel en staat de vereniging op vele fronten bij.  
 
 
Dagelijks / wekelijks worden veel onderhoud zaken aan het terrein uitgevoerd door Hans van 
der Vlist, welke meerdere dagen samen met Theo Oosterlaken hier te vinden is. De velden 
worden wekelijks door hun gecontroleerd en bijgehouden.  
Met de aanschaf van een kantensnijder zorgt men voor een nette verzorgde uitstraling van 
de paden rond het veld. 
Rubber wordt geregeld aangevuld en de velden worden geborsteld. 
Veld 2, natuurgras is deze zomer goed gebleven. Een minder droge zomer, en een herstelde 
sproei installatie hebben gezorgd dat dit er perfect bij ligt 
Het veld wordt 2 a 3 keer per week gemaaid is het hoog seizoen, waarna de lijnen er 
wekelijks op worden bijgewerkt. 
 
Investeren in een nieuwe toplaag op het 2e veld, wordt uitgesteld tot e.e.a. duidelijk is wat de 
gemeente gaat doen met het onderhoud aan de velden. Dit wordt binnenkort in overleg met 
meerdere verenigingen besproken.  De gemeente zal ook aangeven wat er van de 
verenigingen wordt verlangt,  
 
Van veld 3, pupillenveld zijn onlangs de ballenvanger netten vervangen door John van Herk, 
samen met Alex Steenbergen. 
Deze waren inmiddels 7 jaar oud, en versleten. 
John is ook bedreven in het vervangen van lampen in de veld verlichting. 
De veld verlichting heeft helaas met kleine regelmaat uitval of onverklaarbare elektrische 
sluiting. Oorzaak en oplossing zijn helaas niet bekend. 
 
Gerealiseerd is het schilderen van de gang in het kleedkamer gebouw. Uitgevoerd door John 
Rost. 
 
In de kantine is de verlichting omgewisseld voor LED verlichting.  
Voor uw en onze veiligheid wordt op korte termijn geïnvesteerd in een goed werkend camera 
systeem waarmee we uw en onze eigendommen in de gaten kunnen houden. 
Ook ongewenst gedrag wordt hiermee vast gelegd. Hierbij gelet op de privacy wet. 
 
 
Veel zaken worden nog altijd uitgevoerd door bedrijven die volgens afspraak hun diensten 
aan ons verhuren. 
Belangrijkste mensen binnen onze vereniging is de groep vrijwilligers die altijd klaar staan 
om ons sportcomplex bij te houden, te repareren en allerlei zaken op te pakken die er voor 
zorgen dat de leden in een schoon, heel en opgeruimd complex terecht komen. 
Deze vrijwilligers zijn voor ons van groot belang, en wil namens VVH hun bedanken voor de 
inzet die men het gehele jaar toont. 
 
 
Alle vrijwilligers onze hartelijke dank 
 
 
Gr Alex de Jong 
Bestuur Onderhoud en Materieel 



 
 
 
 
 
 


