Notulen jaarvergadering Voetbalvereniging Haastrecht
Datum:
Locatie:
Aanwezig:
M.k.a:

20 november 2018
kantine Voetbalvereniging Haastrecht
58 leden
Wil vd Hoek

1. Opening
Gert Versteeg opent de vergadering en heet iedereen namens het bestuur welkom. Het
bestuur heeft geen voorzitter maar Gert zal deze rol voor de vergadering op zich nemen.
Gert geeft een korte toelichting over het afgelopen seizoen, benadrukt dat de
voetbalvereniging altijd op zoek is naar vrijwilligers en doet een beroep op alle leden om
taken voor de vereniging uit te voeren.
2. Notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering wordt doorgenomen
• Bladzijde 3: Dit moeten bedragen zijn van € 50,- i.p.v. € 25,- waarvoor onze
excuses.
• Verder geen op- en of aanmerkingen en de notulen wordt vastgesteld.
3. Jaarverslagen
Jaarverslag van de secretaris
Het verslag wordt doorgenomen.
• Gert geeft aan welke trainers en begeleiders zijn gestopt en bedankt diegene die
afscheid hebben genomen. De nieuwe trainers en begeleiders worden
voorgesteld.
• Gert geeft aan dat er eerder een succesvolle klaverjasavond is georganiseerd.
Verzoek aan de leden: misschien is het leuk en goed voor de vereniging om dit
weer op te pakken. Of een darttoernooi i.p.v. een klaverjasavond.
• Bas Hoogendoorn heeft afscheid genomen. Hij is tot 30 juni actief geweest en er
is op gepaste wijze afscheid genomen. Nogmaals onze dank aan Bas en zijn
vrouw.
• De 6e editie van de Haastrecht loop was geslaagd maar er waren minder
deelnemers. De opbrengst was dit jaar voor zwembad de Loete.
• Er is een nieuwe competitie indeling. Hier vinden we allemaal wat van maar er is
voor deze opzet gekozen en daar moeten we voor gaan.
• Verder geen op- en of aanmerkingen en het verslag wordt vastgesteld.
Jaarverslag Technische Commissie
Het verslag wordt doorgenomen.
• Er is zeer goed werk verricht door alle betrokkenen. Ook dit jaar zijn er weer
verschillende kampioenen te noteren.
• Afgelopen seizoen zijn er techniek trainingen georganiseerd. Er waren in totaal
24 deelnemers.
• Peter van Dordt heeft een trainersbijeenkomst georganiseerd
• Verder geen op- en/of aanmerkingen en de notulen wordt vastgesteld.

Jaarverslag barcommissie
Er is geen verslag opgesteld omdat er geen officiële barcommissie is. David de Wit zal de
barzaken toelichten bij agendapunt 10.
Jaarverslag websitecommissie
Het verslag wordt doorgenomen.
• Jolanda van Beek-Snel is gestopt en het bestuur bedankt haar voor de tijd en
energie die ze in de commissie heeft gestoken. Armand Hendriks en Walter
Groenendijk beheren nu de site.
• De commissie hoopt en verwacht van de leden een actieve inbreng op het
aanleveren van informatie over de club.
Jaarverslag sponsorcommissie
Het verslag wordt doorgenomen.
• Kevin Aerts heeft afscheid genomen en het bestuur bedankt hem voor zijn inzet.
• Er is helaas geen hoofdsponsor gevonden voor de vereniging. Er zijn wel sponsors
bijgekomen maar we hebben helaas ook afscheid moeten nemen van enkele
sponsors.
• Verder geen op- en/of aanmerkingen en het verslag wordt vastgesteld.
Jaarverslag onderhoudscommissie
Geen op- en/of aanmerkingen en het verslag wordt vastgesteld.
Jeugd activiteitencommissie
Geen op- en/of aanmerkingen en het verslag wordt vastgesteld.
Tot slot: het bestuur bedankt alle commissies. Iedereen heeft bijzonder goed werk
verricht. Zonder deze commissies zou de voetbalvereniging niet bestaan.
4. Financieel jaarverslag
Martin geeft een uitgebreide toelichting op de jaarrekening.
• Eric Horenberg: er zijn nog een aantal rekeningen bij de Rabobank met lage
bedragen op de rekening. Kosten die niet meer dan ze opbrengen? Martin: die
gaan we nog opzeggen. Doen we stap voor stap.
• Roland Stubbe: de kantine opbrengsten zijn minder als begroot. Maken jullie hier
zorgen over? Nee, maar het is moeilijk te begroten omdat de opbrengst
afhankelijk is van veel factoren.
• Gebrand Straver: Over welke kosten praten jullie met de gemeente m.b.t. het
harmonisatiebeleid? Martin geeft aan dat nog veel onduidelijk is. Gaat het over
de velden, het onderhoud of de gebouwen? Komend jaar moet meer duidelijk
worden.
• Gert bedankt Martin voor de toelichting op de jaarrekening

5. Verslag kascommissie
Rob Iemand en Jason Wolf hebben het verslag en de jaarrekening goedgekeurd.
Benoeming kascontrolecommissie: Jason heeft het twee jaar gedaan. Gert bedankt
Jason. Mark Nap (was reserve) gaat volgend jaar samen met Rob Iemand de kascontrole
uitvoeren. Het bestuur zoekt een nieuwe reserve: Leo Honkoop heeft zich aangeboden.
6. Vaststelling contributie.
Bestuur heeft voor het komende boekjaar besloten om geen verhoging van de
contributie door te voeren. De contributie van Voetbalvereniging Haastrecht is hoog ten
opzichte van de omringende verenigingen. Daarnaast is vorig jaar al een flinke verhoging
doorgevoerd.
7. Uitloting obligaties:
Gerard Versteeg is het enige aanwezige erelid en wil deze taak op zich nemen.
Obligaties van 50 euro
53, R.A. Zandbergen
65, Leo Honkoop
41, Evert Jan Lameris
27, Ad Dekker
45, R.A. Zandbergen
54, Familie Rietveld (oud adres: Julianalaan)
Obligaties van 100 euro
23, Y, Akkerman (Westknollendam)
44, Reveco Haastrecht (40 plus competitie) – Leo Honkoop
Obligatie van 500 euro
4, Q4U - Arjo Smith
Wil vd Hoek is afwezig maar heeft nog 9 obligaties staan en schenkt deze aan de
vereniging.
De moeder van Cintya Vreeswijk, schenkt haar obligatie aan de vereniging.
Obligatie nr. 57, van Gerda de Roo is geschonken.
8. Bestuursverkiezing
Alle bestuursleden zijn blijvend en niet aftredend. Remko Snuverink is een nieuw
bestuurslid. Het bestuur geeft aan op zoek te zijn naar versterking.
9. Jubilarissen.
Edwin den Boer, Jerry van Duuren, Roland Stubbe en Andres van Leeuwen (niet
aanwezig) zijn allen 25 jaar lid van de vereniging. Gert Versteeg is 50 jaar lid van de
vereniging maar hij is vorig jaar al benoemd tot erelid.
De jubilarissen worden in het zonnetje gezet en bedankt voor hun trouwe lidmaatschap.
Gert overhandigd de speldjes en de bloemen.

10. Vrijwilligersbeleid
David de Wit geeft een toelichting over de bar- en keukendiensten. Hij vraagt nogmaals
om meer vrijwilligers. De barcommissie kan zelf ook nog wat extra mensen gebruiken.
David wil proberen alles zo goed mogelijk in te delen en te regelen maar dan heb je wel
vrijwilligers nodig.
• Eric Horenberg: Waarom bar- en keukendienst apart? David geeft aan dat het zo
is ingesteld. Een bewuste keuze. Hij gaat kijken of dit is aan te passen.
• Mark Nap: Wat levert het gebruik van de app op? David: Taken toewijzen gaat
beter maar een manco is dat je maar drie maanden vooruit kan plannen.
Algemeen probleem: mensen moeten wel komen opdagen.
11. Technische Zaken
Gebrand Straver geeft een toelichting op de technische zaken. Er is een goede bezetting
in de technische commissie voor elke leeftijdscategorie. John is er bij gekomen en Jan
Willem is gebleven. Vrijwilligers zijn ook belangrijk op het veld. Verzoek aan de selectie
om hierbij te helpen. Er zijn een aantal goede voorbeelden en dat werkt aanstekelijk.
Voor een kind is het leuk om training te krijgen van selectiespelers. Er zijn mogelijkheden
in opleidingen en trainingscursussen. Voel je je hiertoe aangetrokken, meld je bij de TC.
12. Jubileum (21-4-2021)
Op 21 april 2021 bestaat de vereniging 100 jaar. Wat gaan we in het jubileumjaar doen?
Hoe gaan we het doen? Hoe gaan we het vieren? Dit zijn allemaal vragen die spelen. Het
bestuur vraagt aan de leden hoe we dit het beste kunnen invullen en stelt voor een
jubileumcommissie op te richten. Roland Stubbe geeft aan dit op zich te willen nemen.
Hij gaat een jubileumcommissie samenstellen. Het bestuur bedankt hem hiervoor.
13. Rondvraag
Stond niet op de agenda.
• Böjrn van Leeuwen: Zijn er nog plannen om richting de zaterdag te gaan met de
selectie? Zelf heeft hij hier behoefte aan. En er zijn er meer spelers die dit aangeven.
Bestuur: We lopen er niet voor weg maar we moeten dit verder onderzoeken. We
weten dat het speelt binnen de selectie en we zien verenigingen in de buurt die stap
ook maken. Het heeft veel consequenties voor de vereniging.
• Mark Nap: Richt zich tot Alex de Jong van het bestuur. Is er een mogelijkheid om nog
een keer te kijken naar de douches? Alex: Er zit een tijdschakeling op en een
waterbesparende kop maar er zal opnieuw naar gekeken worden.
• Eric Horenberg: De sponsorborden zien er slecht uit? Alex: er wordt naar gekeken en
borden worden na een aantal jaar vervangen. Sommige borden blijven langer goed.
We zijn afhankelijk van de sponsorpartijen maar het heeft zeker de aandacht.
• Gerard Versteeg: Hij mist de dames bij de jaarvergadering. Kijken die niet op
internet? Gert geeft aan dat we op alle manieren kenbaar hebben gemaakt dat er
een jaarvergadering is. Gerard: die kunnen toch ook wat betekenen voor de
vereniging? Bestuur: daar is iedereen het over eens.

•

Gerard Versteeg feliciteert de jubilarissen met het trouwe lidmaatschap. Hij bedankt
alle vrijwilligers en commissies en hoopt dat velen hun voorbeeld volgen. Het
bestuur bestaat uit vijf leden en er komt veel op hun af. Hij bedankt het bestuur ook
namens de ereleden en de passieve leden.
Woord tot de selectie: Hopelijk kunnen jullie de goede start voortzetten. Veel succes
allemaal!

14. Sluiting
Gert dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid.

