
Verslag jaarvergadering VVH d.d. 16 februari 2023, 20.30 uur in het clubgebouw  

Bestuur: Bert van Slooten, Gert Versteeg, Remco Snuverink, Lejan Duran. 

Aanwezig: 58 leden (zie presentielijst) 

Afwezig met kennisgeving: Wil van der Hoek, Cees vd Stad, Alex de Jong, Gerard Versteeg, Armand 

Hendriks, David de Wit 

Opening 

 

Om 20.35 uur opent Bert van Slooten de vergadering en heet iedereen welkom. Bert legt uit waarom 

de ALV verlaat is. 

Vervolgens is een minuut stilte om de mensen te herdenken die VVH ontvallen zijn en die direct of 

indirect bij de vereniging betrokken zijn geweest. 

 

Daarna brengt Bert diverse onderwerpen onder de aandacht: 

• Terugkeer naar het voetballen na de coronatijd 

• Kampioenschap naar de 3e klasse 

• 100 jarig bestaan VVH. Dit onderwerp wordt later nog toegelicht door de jubileumcommissie 

• Onrust in de wereld met als gevolg de hoge energie prijzen. Dit had ook gevolgen voor de 

vereniging. Er is Led verlichting aangeschaft en er komen zonnepanelen. De penningmeester 

gaat dit straks nog verder toelichten bij de cijfers.   

• Harmonisatiebeleid: Er is nog steeds veel contact met de gemeente inzake dit beleid. De 

gemeente wil voor iedereen het eigendom van de kleedkamers en velden uniform inrichten: 

kleedkamers van de vereniging, velden van de gemeente.  

Voordeel: In april komen nieuwe kunstgrasvelden op kurk. Het eerste veld duurt 2 weken, 

het kleinere veld 6 weken. Het trainingsprogramma in die periode regelt de technische 

commissie. 

• Vrijwilligersbeleid betekent concreet: het afkopen of uitvoeren van minimaal 10 uur 

vrijwilligerswerk per seizoen. Hier is het bestuur strenger op geworden. Conclusie: bijna 

iedereen is benaderd en heeft het ingeregeld.  

• Trainers: Marco Versloot was gestopt en Patrick heeft vervolgens een jaarcontract gekregen. 

Patrick stopt helaas aan het einde van het seizoen. Uiteraard is hier alle begrip voor en 

Patrick is altijd welkom op het sportcomplex. Ook bij Mo wordt stilgestaan inzake zijn 

slechte gezondheid. 

 

Verkiezingen 

Gert Versteeg stopt na jarenlang secretaris te zijn geweest van de vereniging. Gert wordt alvast 

bedankt voor zijn tomeloze inzet. Verder had op 15 augustus 2022 Martin Breuer zich 

teruggetrokken als penningmeester.  

 

Er zijn kandidaten voor de beschikbare functies en deze stellen zich voor aan de aanwezigen. 



Saskia de Graaf stelt zich beschikbaar als secretaris, Marjolein van Arkel stelt zich beschikbaar als 

verantwoordelijke voor alle communicatie voor de vereniging en Otto Schachtschabel stelt zich 

beschikbaar als penningmeester. 

Er is geen bezwaar tegen deze nieuwe benoemingen en er zijn geen tegenkandidaten.  

De nieuwe bestuursleden worden unaniem benoemd.  

 

Binnengekomen stukken en verslagen 

1. Notulen ALV 31-03-2022 

2. Jaarverslag secretaris 

3. Jaarverslag Technische commissie 

4. Jaarverslag Barcommissie 

5. Jaarverslag Websitecommissie 

6. Jaarverslag Sponsorcommissie 

 

Alle stukken worden zonder op of aanmerkingen aangenomen en vastgesteld.  

Financieel jaarrapport 2021/2022  

Deze stukken liggen op de tafels ter inzage.  

 

Uit het verslag licht de nieuwe penningsmeester een aantal punten nader toe:   

-Liquide middelen en winst. 

-Kosten en opbrengsten; positief resultaat. 

-Kantine: de marge die we maken op de kantine-opbrengst is goed en is stabiel. 

-“Vaste” opbrengsten (kantine, contributie, sponsoring en Yellow Bellies) dekken voor een groot 

deel onze totale kosten. Dat maakt ons minder afhankelijk van incidentele opbrengsten. De 

verantwoordelijke commissies worden hier extra voor bedankt.  

-Ledverlichting en zonnepanelen.  

-Harmonisatie: velden komen in de huur, kleedkamers worden eigendom van de vereniging. 

Financieel legt Otto uit wat de harmonisatie indicatief gaat betekenen voor de vereniging.  

Zodra dit concreet wordt, komt er een extra ledenvergadering omdat er geld geleend moet worden 

en hiervoor is toestemming nodig van de leden.  

Onze vereniging is financieel gezond. Ook dit jaar ziet alles er weer prima uit.  

 

Kascommissie 

 

Jurgen den Boer en Jason Wolff hebben de financiële administratie van de vereniging gecontroleerd 

en akkoord bevonden. Martin en Otto waren hierbij aanwezig. De kascommissie wordt bedankt en 

ook Martin wordt nogmaals bedankt.  

Decharge wordt verleend.  

 

Volgend jaar is Jason Wolff nog lid en Cees van der Stad schuift op. Bas Maaijenburg meldt zich aan 

als reserve lid.  

 

Vaststelling contributie 



 

Er is een gezonde financiële basis waardoor geen verhoging van de contributie nodig is.  

Aandachtspunt zijn wel de trainers. Met de Technische Commissie wordt hier verder over gepraat. 

Indien er betaalde jeugdtrainers moeten komen zou het kunnen dat dit wel invloed heeft op de 

contributie. Dit jaar echter nog niet. De aanwezige leden gaan akkoord met het voorstel.  

 

Uitloting obligaties: 

Gerard Straver is uitgenodigd om de uitloting te verrichten. 

Er worden 6 obligaties van 50 euro uitgeloot: nummers 2, 36, 10, 5, 19, 12. 

Er worden 2 obligaties van 100 euro uitgeloot: nummer 9 en 30. 

Er wordt 1 obligatie van 500 euro uitgeloot: nummer 18. 

De deelnemers worden door de penningmeester op de hoogte gebracht van de uitgelote obligaties. 

 

Jubilarissen: 

 

De volgende leden zijn gehuldigd vanwege hun langdurig lidmaatschap: 

 

60 jaar: Gerard Versteeg 

40 jaar: Marino van Harmelen, Hans Bras 

25 jaar: Marco Kats 

 

Leden van verdiensten: 

 

Vanwege de grote verdiensten voor de club zijn tot lid van verdienste benoemd:  

Martin Breuer, Lejan Duran, Marja Oskam, Leo Honkoop en John de Bruijn. 

 

Onthulling bord “Ereleden” 

Vanuit het jubileum kwamen opmerkingen naar voren waar de ereleden worden genoemd. Deze zijn 

vastgelegd in een prachtig bord welke onthuld wordt door Gert Versteeg en Peter van Harmelen. 

Nieuw erelid: Peter van Harmelen. 

 

Vervolgens wordt Gert officieel bedankt. Ook bedankt hij de aanwezigen zelf middels een eigen 

speech. Ook Gert ontvangt een prachtig cadeau.  

 

Jubileum: 

Jurgen den Boer neemt het woord om de leden te informeren over de terugblik van het jubileum. 

Begin 2022 is besloten om in juni in 1 week de feestweek te plannen. Deze was goed gevuld met een 

fotoboek bij de Coop, een ruilmiddag n.a.v. het fotoboek, een jeugdactiviteiten dag, een receptie en 

afsluitend op 18 juni een feestavond.  

Jurgen vraagt ook nog aandacht voor de club van 100. Er zijn nog 40 plaatsen beschikbaar.  

 

Rondvraag; 22:00 uur 

John Moerings: Waarom geen nieuwjaarsreceptie dit jaar?   



Het bestuur wilde dit combineren met de ALV maar die werd uitgesteld. Bovendien was er geen 

animo voor een toernooi. Volgend jaar wordt dit zeker weer georganiseerd.  

 

Traditiegetrouw neemt iemand het woord om het bestuur te bedanken. Dit jaar neemt Gerard 

Straver het woord. Gerard wenst het (nieuwe) bestuur veel succes toe voor de volgende jaren.  

“Goed jaar achter de rug met mooie resultaten. Er is een goed bestuur en dat sterkt de resultaten op 

het veld. VVH heeft een goede naam. Het gedrag is goed. Er daar kan iedereen trots op zijn”.  

 

Om 22.05 uur wordt de vergadering gesloten.  

 

 

 


