
Verslag algemene ledenvergadering sv V.H.K. St. Jansklooster d.d. 26 
oktober 2012 

 
1. Opening 
 

Voorzitter Ap Mooiweer heet de aanwezigen van harte welkom. Naast het dagelijks bestuur 
zijn er 6 leden aanwezig.  

 
2. Notulen vorige ledenvergadering 8 oktober 2010 
 

De notulen van de algemenen ledenvergadering van 7 oktober 2011 worden zonder op- of 
aanmerkingen goedgekeurd. Met dank aan de secretaris.    

 
3. Mededelingen bestuur/afscheid commissielid 
 
Ab geeft aan graag eerst alle mededelingen te willen doen en daarna ruimte te geven voor vragen 
met betrekking tot gedane mededelingen. 

 

• Status 3de veld. De gemeente volgt de procedures zeer strikt. De noodzakelijke wijziging 
van het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Hierop zijn bezwaren binnengekomen. 
De gemeente toetst momenteel deze bezwaren om te bepalen of deze leiden tot herziening 
van het bestemmingsplan of dat overgegaan kan worden naar goedkeuring door de 
gemeenteraad  

• Fysio-fitnesscentrum. Via BVA veilingen hebben we momenteel een goede serie 
apparaten waar geblesseerde spelers kunnen werken aan herstel met als doel geblesseerde 
spelers sneller speelklaar te hebben (onder begeleiding van Tom Hessing). 

• Beperkte samenwerking met sv Veno. Op dit moment zijn er incidentele vormen van 
samenwerking. Bijvoorbeeld op onze clinic met sc Heerenveen is de Veno jeugd 
uitgenodigd, Veno organiseert een scheidsrechter cursus waar ook VHK-aspirant 
scheidsrechters welkom zijn. 

• Convenant gemeente/KNVB. Als onderdeel van de gesloten convenant is er een project 
‘bepaal je ambitie’ gestart waarbij ene profiel van de club geschetst kan worden. We zijn 
bezig een commissie te vormen binnen VHK die dit samen met een KNVB begeleider op 
gaan pakken. Als VHK doen we hieraan mee met als doel mee te kunnen praten op punten 
waar we het pushen naar samenwerking voorzien. 

• Plaatjesboek. Dit willen we graag genoemd hebben aangezien dit het afgelopen jaar een 
erg succesvolle en ook leuke acties geweest is waarbij het hele dorp betrokken was en 
waarbij we als club ook nog eens z’n €4500 aan overgehouden hebben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vragen naar aanleiding van genoemde mededelingen.  
 
Marten Heetebrij vraagt of de gemeente sturend aanwezig is bij aanleg van 
veld 3. 
antwoord:  de gemeente gaat zeer zorgvuldig te werk, het duurt allemaal lang, waarbij we nog 
een probleem of discussiepunt hebben ten aanzien van verlichting. In de huidige plannen komt er 
geen verlichting om het derde veld, om te kunnen trainen is verlichting voor ons vooralsnog een 
vereiste. 
 

 
Vervolgens wordt afscheid genomen van Jannes Mooiweer als commissielid sponsoring. Jannes 
is niet aanwezig, maar de voorzitter dankt hem voor de inzet en positieve resultaten die behaald 
zijn. De secretaris zal als dank een bloemetje bezorgen 

 
 
4. Financieel overzicht 2011/2012 en begroting 2012/2013 
 

Jos presenteert de cijfers van het afgelopen boekjaar, deze zijn prima, we hebben als 
vereniging goed gedraaid. Zoals het afgelopen jaar gevraagd werd zijn de resultaten van 
voorgaande jaren naast het huidige jaar gezet. 
 
Het resultaat is €4600,- positief waarbij ook aangegeven wordt dat onze schuld met €17.500 
verminderd is naar € 5000 en dat de reserve gegroeid is met zo’n € 20.000 naar € 32.500. 
 
Bij deze positieve bedragen moet wel opgemerkt worden dat deze vooral ontstaan zijn vanuit 
succesvolle acties die gedaan zijn. Zo bracht het plaatjesboek € 4500 op, de veiling €12500 
en de koek-en-zopie tijdens de schaatsperiode €10000. 
Zonder deze acties, die niet begroot kunnen worden, zou een en ander er aanzienlijk minder 
uitzien, maar nog wel positief. Toch komen we in de huidige begroting van het lopende 
boekjaar  €3600 te kort zodat de vinger zeker op de knip gehouden moet worden. 
 
De kantine heeft afgelopen seizoen wat minder gedraaid met name door het wegvallen van 
VHK5 en Dames2. Zeer positief noemt Jos de wijze waarop Aaltje de administratie van de 
kantine doet, overzichtelijk en gedetailleerd.  
 
Gevraagd naar het vrij grote verschil tussen begroting en resultaat van post ‘diverse lasten’ 
geeft Jos aan dat dit vooral te maken heeft met de upgrade die we gedaan hebben aan de 
reclameborden.  

 
Jos geeft verder aan verder te werken naar begrotingen per commissie en naar een systeem 
waarbij betalingen enkel gedaan worden indien er een handtekening op staat van de 
betreffende commissie. 

 
De begroting wordt onveranderd vastgesteld met dank aan de penningmeester. 
 

 
 
 
 
 



5. Verslag kascommissie en vaststelling kascommissie volgend jaar 
 

De kascommissie zou bestaan moeten hebben uit Ronnie Lassche en Gerrit 
Hogenkamp, maar de secretaris heeft in zijn enthousiasme bij Ronnie 
Lassche aangegeven dat deze samen met Jelrik de Gast de 
kascontrolecommissie vormde, waarvan akte. 
Kascontrole is uitgevoerd, Ronnie heeft de bevindingen van de controlecommissie gemaild 
een daarin aangegeven dat alles goed en zorgvuldig vastgelegd wordt in een eigen Excel 
programma en dat aangeraden wordt decharge te verlenen voor de stukken. 
 
Ronnie wil volgend jaar nog wel een jaar de boeken controleren, Gerrit Hogenkamp heeft 
aangegeven dit ook wel te willen doen. 

 
 
6. Presentatie beleidsstuk VHK in de steigers 
 

Ab presenteert het beleidsstuk ‘VHK in de steigers’ aan de hand van de aanwezige 
PowerPointpresentatie. Belangrijk doel is tweede-klasse behoud van het eerste elftal 
waardoor VHK aantrekkelijk blijft voor jeugdspelers die benaderd worden door grotere clubs 
in de regio (Flevo Boys, Genemuiden). Wanneer de bewuste spelers bij VHK blijven denken 
we het niveau en zeker ook de bezetting op peil te kunnen houden voor onze jeugdteams. 
Invulling A, B en C junioren blijkt om ons heen steeds lastiger te zijn, tendens van talentroof 
(JPN) werkt ook nog eens mee om te kiezen voor een club die hoger speelt. 
 
Er is weerstand om spelers van buitenaf te halen, maar wanneer we het gat van 2 jaar wat er 
momenteel is met onze A-junioren hiermee kunnen overbruggen hoeft dat geen probleem te 
zijn. 
 
Marten Heetebrij geeft aan meer te zien in een meer professionele trainer bij de 
jeugdelftallen (bv de woensdagmiddag) dan in een jeugd coördinator waarnaar gezocht 
wordt. Aanwezigen kunnen zich vinden in deze gedachte, maar ook hier geldt weer dat VHK 
een kleine club is waar veel trainers niet direct voor kiezen. 
 
Ronnie Lassche geeft aan dat men voorzichtig moet zijn met de term ‘slechte lichting’, hij 
hoort deze term regelmatig en het werkt niet motiverend. Daarnaast is het verschil tussen 
‘goede lichting’ en ‘slechte ligging’ bij een kleine club als VHK vaak gekoppeld aan enkele 
spelers. 

  
 

7. Rondvraag 
 

• Er zijn geen vragen 
 
8. Sluiting  
 

Ap bedankt iedereen voor de aanwezigheid en biedt allen namens het bestuur een gratis 
consumptie aan en sluit de vergadering. 


