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1. Opening 
 

Voorzitter Ap Mooiweer heet de aanwezigen van harte welkom. Naast zeven bestuursleden zijn 
er elf leden aanwezig. Ab legt uit dat de twee agendapunten, veldverlichting hoofdveld en uitleg 
jeugdopleidingsplan, van dusdanig omvang zijn dat we dit als bestuur belangrijk vinden te delen 
met de leden. We hopen op een informatieve manier hierover van gedachten te kunnen 
wisselen. 

 
 
2. Veldverlichting hoofdveld 

 
Jos geeft een uitleg hoe en waarom veldverlichting om het hoofdveld 
 
Wanneer begonnen wordt met de aanleg van een derde speelveld raken we ons 
grastrainingsveld inclusief verlichting kwijt. Dit betekent dat alle activiteiten (trainingen, 
oefenwedstrijden, selectiewedstrijden) in de wintermaanden op het kunstgrasveld gepland 
moeten worden. Qua training zal deze planning nog wel te maken zijn, maar dan is er verder 
geen ruimte voor wedstrijden. Door een tweede veldverlichting te plaatsen krijgen we ruimere 
mogelijkheden alle gewenste activiteiten in te vullen.  
 
We zijn bezig met een derde veld, de NOC-NSF normen volgend krijgen we bij een derde veld 
ook 2 extra kleedkamers en extra bergruimte. Dat is zeer wenselijk, maar wat verlichting betreft 
‘rond het derde veld geen verlichting geplaatst worden’. 
Een bijkomend voordeel van een derde veld is dat teams die nu door gebrek aan speelruimte 
om half 1 moeten spelen, straks naar half 3 kunnen (bv in recreatieteams waar veel klussers in 
zitten, kan dat een reden zijn om te blijven voetballen. 
 
Uitgangspunten waar we rekening mee moeten houden: 
==> Rondom veld 3 mag geen verlichting geplaatst worden 
==> Een tweede veldverlichting moeten we zelf betalen 
==> Onze 3 pijlers qua inkomsten (ledengeld, sponsoring en de kantine lopen dit seizoen 

terug) 
==> We willen geen contributieverhoging doorvoeren om zaken als verlichting te financieren 
 
 
Om veldverlichting aan te legen zijn er 2 opties: conventionele verlichting (investering van 
€23.000 ex btw) of LED-verlichting (investering van €44.000 ex btw). De terugverdientijd van 
LED-verlichting hebben we berekend op 11 jaar. De extra investering vinden we te hoog met 
een dergelijke terugverdientijd zodat onze voorkeur uitgaat naar conventionele verlichting. 
(naast hogere kostprijs kent led-verlichting een lange levertijd bij kapotte lampen en is 
daadwerkelijke terugverdienenop dit moment speculatief). 
 
 
We kunnen een deel van de kosten op dit moment financieren: 

Koek-en-zopie opbrengst:  €4.500 
Zelfwerkzaamheden voegen  €3.000 
Zelfwerkzaamheden schilderwerk €2.500  

 In totaal dus zo’n €10.000, de resterende €13.000 zouden we uit onze reserve kunnen halen. 



(zelfwerkzaamheden betreft hier onderhoudskosten die de gemeente dient uit te 
voeren, maar die we met eigen leden kunnen gaan doen, het geld wat de 
gemeente hier anders voor uit moet geven kunnen we in deze opzet van de 
gemeente terugkrijgen). 
 
 
Daarnaast zouden we een bazaar kunnen organiseren en/of andere acties op kunnen zetten 
(hierop inhakend komt de opmerking uit de vergadering dat we met extra activiteiten toch weer 
bij dezelfde mensen terecht komen, waarbij het beter kan zijn 1 activiteit goed op te zetten dan 
2 activiteiten half. Dat wordt ter overweging meegegeven). 
 
 
 
 
Naar aanleiding van bovenstaande uitleg komt een goede discussie hierover op gang: 
 
Opmerkingen en vragen uit de vergadering: 
 
Zijn de oude masten van het trainingsveld niet te gebruiken 

Nee, dat lijkt geen optie, de masten zijn niet van heel goede kwaliteit, daar moet nogal 
wat aan gebeuren. Ook ervaringen uit het verleden hierin zijn negatief. 

Is een uitgave van €23.000 niet te groot voor enkel meer mogelijkheden te oefenen en de 
trainingen meer te kunnen spreiden? 
 Ja dat klopt, het is een hele investering, maar het geeft ook de nodige mogelijkheden 
Wanneer er verlichting is, zal er meer getraind worden op het hoofdveld (en niet alleen door E- 
en F-pupillen), gaat dit niet ten koste van de grasmat? 

Dat is een punt waar we naar moeten kijken, wat is er nodig en wat zijn de veld- en 
weersomstandigheden op dat moment.  

 
 
De aangegeven punten zijn duidelijk, als bestuur nemen we de meningen en opmerkingen mee 
om tot een besluit te kunnen komen.  

 
  



3. Uitleg Jeugdopleidingsplan 
 

Jan Kroek geeft vervolgens een presentatie van het jeugdopleidingsplan. 
 
Een doelstelling binnen onze vereniging is om met het eerste elftal op tweede klasse niveau te 
spelen, dat niveau is dusdanig hoog dat betere voetballers hopelijk bij onze club blijven spelen 
(en dus minder snel vertrekken naar clubs als Genemuiden en Flevo Boys), daarnaast kunnen 
we aantrekkingskracht hebben voor spelers bij omringende clubs die graag hoger willen spelen 
en dat bij hun eigen club niet kunnen. Voor ons kan dat net het extra zetje zijn om alle 
leeftijdsgroepen bezet te houden. Het beleid van de gemeente is duidelijk: wanneer er 
onderbezetting is bij een club dan wordt aangestuurd op samenwerking met andere 
verenigingen. 
 
In het huidige jeugdbeleid staat de wens omschreven om met elk standaard-jeugdteam (A1, B1 
.... F1) op eerste klasse niveau te spelen om intern voldoende spelers op te leiden voor ons 
eerste elftal. Deze wens blijkt te hoog gegrepen, waardoor de prestatiewens soms het plezier in 
het spelletje in de weg, dat is niet goed. Plezier in het spel moet voorop staan. 
 
 
Als juniorencommissie hebben we een plan opgezet om te komen tot een jeugdafdeling en een 
jeugdopleiding. In de jeugdafdeling spelen alle jeugdleden op hun eigen niveau, er is minder 
prestatiedrang. In de jeugdopleiding komen meer getalenteerde spelers, die gewoon competitie 
spelen in de jeugdafdeling, en daarnaast extra mogelijkheden krijgen, zoals techniektraining en 
selectiewedstrijden. Voorop staat dat de voetballer hiervoor zelf gemotiveerd moet zijn, uit deze 
groep hopen we spelers op te leiden voor het niveau van het eerste elftal. 
 
Belangrijk punt in deze opzet is een technische commissie die spelers hiervoor selecteert. Het 
plan, zoals hier getoond, is niet iets wat vanaf september van start gaat, het is meer een 
geraamte wat de komende jaren ingevuld moet gaan worden. 
 
 
 
Ook hier komen na de presentatie opmerkingen en vragen uit de vergadering: 
We zitten bij een club als VHK met een beperkt aantal leden, is de opzet niet te ambitieus 

Dat moet gaan blijken wanneer we beginnen dingen in te vullen. Waar nodig moet 
worden bijgestuurd 

Wordt het verschil tussen betere spelers en wat mindere spelers niet juist groter gemaakt door 
extra stof aan te bieden aan betere spelers 

Daar dient aandacht aan besteed te worden, probeer betere voetballers zo te laten 
spelers dat ze het hele team beter laten spelen waardoor anderen juist beter gaan 
spelen en het spelplezier blijft bestaan. 

Er is aangegeven, de teams wat bezetting betreft, zoveel mogelijk bij elkaar te houden, dat gaat 
ook zo gebeuren? 

De insteek is zo weinig mogelijk mutaties, tenzij bv door onderbezetting geschoven 
moet worden. Dat kan zich altijd voordoen 

Goede opzet, VHK wil zich graag onderscheiden. Het is dan wel belangrijk ook  te investeren in 
goede begeleiding 

  Mee eens, hier wordt ook al veel aandacht aan besteed 
 
 



 
4. Sluiting 
 

Ab bedankt alle aanwezigen, met name Jos en Jan voor hun uiteenzetting. 
Als bestuur nemen we de opmerkingen en meningen mee, waarvoor dank. Ab 
wenst iedereen wel thuis 
 

 
 

 


