
Notulen ALV 6 september 2021 
 
 
Aanwezig: zie presentielijst. Online aangesloten: Maud, Monique en Jeroen.  

 
1. Opening door de voorzitter 

Na wat technische problemen, heet Mike iedereen welkom en in het bijzonder een aantal 
ereleden en oud leden.  
 

2. Vaststellen van de agenda 
Mike vertelt hoe de avond eruit gaat zien en wat er vanavond op de agenda staat. Geen 
toevoegingen op de agenda vanuit de aanwezigen – de agenda wordt vastgesteld.  
 

3. Terugblik seizoen 
Het afgelopen seizoen was ‘geen bal aan’, Mike laat dit zien aan de hand van het shirt wat we 
afgelopen jaar hebben verkocht. Door Corona hebben we geen normaal seizoen gehad, we 
hebben in de winter gevolleybald in de Beach Arena en aan de jeugd hebben we bootcamp 
gegeven.  
 
Daarnaast zijn we bezig geweest met het Lokaal Sportakkoord – Harderwijk. Vanuit dit 
akkoord zal clubkadercoach Casper van Dam beschikbaar zijn voor VVH voor het gehele 
komende seizoen. Casper gaat ons ondersteunen bij de TC en bestuur, trainers en het binnen 
halen van leden door zijn connectie met het basisonderwijs via GA!.  
 

4. Goedkeuren notulen ALV 2020 en extra ALV 2021 
Geen opmerkingen op de notulen, ze zijn goedgekeurd.  
 

5. Financieel jaaroverzicht 2020-2021 
Johan laat het financieel jaaroverzicht zien en legt een aantal kosten uit. 
- Trainersvergoeding; dit jaar toch een aantal trainers moeten betalen i.v.m. lopende 

contracten, we hebben tot 15-12-2020 ‘gewoon’ getraind in de zaal en er zijn diverse 
alternatieven gestart om leden wel te kunnen laten sporten.  

- Zaalhuur; we hebben een gedeelte teruggekregen van de gemeente, maar niet alles. Het 
boekjaar loopt van mei t/m april en we hebben 4e kwartaal wel in de zaal getraind.  

- Nevobo; per lid moesten we € 15,00 betalen en de teamgelden per team, hier hebben 
we 70% terug gehad van niet gespeelde wedstrijden.  

- Bijzondere lasten; de gemeente heeft de zaalhuur van oktober 2019 gefactureerd in 
november 2020. Dit viel niet in dit boekjaar, maar is wel een grote post.  

- Contributie; de eerste 2 termijnen zijn volledig geïncasseerd, de 3e en 4e termijn hebben 
we gehalveerd geïncasseerd.  

- Acties en sponsoring; geld binnengehaald via o.a. sjaaltjes, shirts, etc.  
- Dit alles geeft een positief resultaat van ruim € 20.000,- en als vereniging kunnen we niet 

anders dan dit toe te voegen aan de reserve.  
 
Dick Karssen vraagt of promotie van de Beach ook bij het jaaroverzicht inzit?  
Johan antwoord: ‘Ja; volgend seizoen hopen we dit te splitsen’.  

  



6. Verslag van de Kascommissie 
Jörgen en Jeroen hebben de kas gecontroleerd en goedgekeurd.  

 Nieuwe kascommissie: Cor Boon en Bob van Moerkerk 
 

7. Begroting seizoen 2021-2022 
Johan licht de begroting toe, waarom posten hoger en/of lager begroot zijn.  
Het idee is dat we volgend jaar € 13.000,- in de min te gaan, we willen gaan investeren. Zo 
zijn er al nieuwe ballen geïnvesteerd en willen we verder investeren in activiteiten, trainers 
en het binnen halen van nieuwe leden.  
 
Cor Boon vraagt of de investeringen die er gedaan worden conform de enquête die 
gehouden is?  
Johan – dat klopt, we willen jullie goedkeuring hiervoor.  
 
William vraagt, de € 5.000,- investering materialen zijn dat alleen ballen? Voor de rest geen 
materiaal?  
Johan – dat klopt, wat zou je nog meer zien? Geef je ideeën aan bij de TC, dan kunnen we 
kijken of er geld voor is.  
 
Arne Petersen geeft aan; ik had nog wel een budget gewild voor de scheidsrechters, een 
avondje en scheidsrechter shirt. Kan ik daar geld reserveren?  
Mike – wat mij betreft wel.  
 
Jaap Haanschoten vraagt of de Beach ook meegenomen is in de begroting?  
Johan – Nee, we hebben niets binnengekregen van de Beach commissie.  
Mike – We gaan eerst kijken via een enquête wat de wensen van de beachleden zijn en 
vanuit hier kunnen we kijken wat er qua geld nodig is.  
 
Gert van Lunteren vraagt het CMV is vorig jaar in elkaar gestort. Wat is jullie verwachten met 
€ 1500,-?  
Niels – dit is puur alleen om nieuwe leden te werven, trainersvergoeding zit al bij de 
trainersvergoeding in.  
 
Cor Boon, is er een post onvoorziene kosten, is dat misschien handig?  
Johan – we hebben dit bijzondere lasten genoemd.  
 
Het bestuur stel het volgende voor:  
Bondscontributie gaat omhoog, meer trainers, zaalhuur gaat omhoog. Toch willen we 
voorstellen geen verhoging van de contributie.  
 
Gert van Lunteren, ik begrijp het, maar de begroting gaat al in de min. We willen gaan 
werven, dan gaan de kosten omhoog. Is het wel verstandig?  
Hilde – uit de enquête is gekomen dat de leden willen dat we geld terug geven aan leden, en 
zo geven we direct geld terug aan de leden.  
 
De leden geven akkoord voor geen verhoging van de contributie.  

 
PAUZE 
 

8. Beachcommissie 



Jaap Haanschoten; Ik wil een paar highlights benoemen van afgelopen jaar n.a.v. cijfers die 
hij omhoog houdt.  
9 -   9 mensen in de beach commissie en voor iedereen een applaus.  
3 -  het 3e jaar Gert van Lunteren Beach Toernooi georganiseerd door William  

 Nijenhuis.  
2e  - 2e Beach volleybalschool gehad. Eerst had Barry het en nu Felix dit seizoen.  
200 - 200 mensen hebben gebruik gemaakt van de Beach arena.  
7 - het was het 7e seizoen.  
1 - ouder/kind toernooi voor het eerst georganiseerd door William Nijenhuis. 
4  - het 4e veld dat we hebben georganiseerd.  
3 naar 20 –  3 sponsoren die 20 ballen hebben gesponsord. 
140 - 140 beach leden dit jaar.  
1+1=3 - beach en zaal was apart, maar mede door Corona hebben we meer 

samengewerkt en hebben we elkaar meer gevonden.  
3 - 3 leden die in de enquête commissie zitten. Niels, Hans en Suzanne maken 

een enquête voor input voor komend beach seizoen.  
2022 - heb er nu alweer zin in!  

 
9. Technische Commissie 

Niels Herzog blikt terug op afgelopen seizoen. Toen we niet meer in de zaal mochten 
volleyballen hebben we samen met de beach commissie en trainers andere mogelijkheden 
gezocht. Trainen op de beach, bootcamp voor de jeugd en dit leidde tot diverse roosters die 
we hebben gemaakt.  
Door verlichting van AIC hebben we ook avonden kunnen beachen en van Arnoud kregen we 
warme chocolademelk, koeken en terrasverwarmers.   
 
Nick en Esmee worden de nieuwe voorzitters van de nieuwe TC.  
 
Nick –  Esmee gaat de jeugd doen en ik de senioren en recreanten. Laurens en Fouzia komen 
bij de TC en van Niels en Sara afscheid genomen.  
Dit jaar focussen we samen met Casper op het herstructureren van het beleid, opleiden 
nieuwe trainers en werving nieuwe leden.  
Jack – contactpersoon ouders vanuit de jeugd 
Fouzia – trainers gedeelte 
Maud – CMV 
Denise – dames breedte teams 
Laurens – heren breedte teams 
Nick – 1e lijn teams senioren 
Esmee – jeugd 
 
Niels krijgt bloemen en wordt bedankt voor zijn inzet de afgelopen jaren!  

 
10. Sponsorcommissie 

Mike – we hebben een goed jaar gehad, we hebben diverse acties gedaan.  
Smulboxen, sjaals, shirts en vrienden van VVH.  
 
Mocht je een goed idee hebben, klop bij de volgende mannen aan: 
Bas, Arjan, Barry en Dennis 

 
 



11. (Jeugd) Bestuur 
Overzicht van het bestuur.  
Mike – voorzitter 
Johan – Penningmeester 
Gerlinda – secretaris 
Hilde – algemeen lid 
Niels – Algemeen lid 
Emiel – algemeen lid 
 
Jeugdbestuur: 
Rosa, Emma, Annelique, Paul, Luuk en Milan  
 

12. Kansen voor bijdrage!  
Wij zoeken vrijwilligers, meld je aan! Vrijwilligers voor: 
 
- Activiteiten Commissie  
- Technische Commissie (ondersteuning CMV) 
- Scheidsrechters 
- Vrijwilligerscoördinator 
 

13. Rondvraag en afsluiting 
Bob van Moerkerk – hoeveel leden zijn er weggegaan dit seizoen?  
Mike- Ongeveer 45 leden 
 
Arne Petersen – ik wil me hard maken voor de scheidsrechters. We zoeken nog 
scheidsrechters. We hebben een cursus scheidsrechters, in 1 avondje stomen we je binnen 2 
uur klaar. Dus wil je het doen, meld je bij mij aan!  
 
Gerard Hannessen – hoe gaat de communicatie vanuit VVH?  
Johan – het staat altijd op de website en soms doen we er een e-mail uit.  
Esmee Nieuwenhuizen – binnenkort een ouderavond voor ouders.  
 
Mike: 
We willen ook even stilstaan bij het verleden! We hebben een aantal ereleden uitgenodigd 
en daarbij willen we graag iemand toevoegen. Als bestuur dragen we Wouter Herzog voor als 
erelid. Wouter heeft zich 50 jaar ingezet voor VVH en het volleybal. Vorig jaar gestopt en we 
wilden hem niet zonder goed afscheid weg laten gaan.  
 
D.m.v. applaus geven de leden akkoord.  
 
Gert van Lunteren vertelt het een en ander over de historie van Wouter en geeft Wouter een 
penning en VVH-golfballen.  

 
  


