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1. Opening 
 

Aangezien Ap Mooiweer aftredend is, zit Luut van Dalen de 
ledenvergadering voor. Alle aanwezigen worden van harte welkom 
geheten, naast 5 bestuursleden zijn er 12 leden aanwezig. 

 
 
 
2. Notulen vorige ledenvergadering 25 oktober 2013 
 

De notulen staan net als vorig jaar op de site. Ze worden zonder verdere aanvulling of 
wijziging goedgekeurd. 

 
 
 
3. Mededelingen bestuur/afscheid commissielid 
 

 
· Status 3de veld. Veld 3 is bijna speelklaar voor de jeugd, officiële toestemming van de 

gemeente moet nog komen. Senioren kunnen pas in het voorjaar spelen op veld3. 
· Verlichting rondom hoofdveld dit past in het bestemmingsplan, echter moet er eerst nog 

weer een ‘veegplan’ uitgevoerd worden aangezien de hoogte van te plaatsen verlichting 
(18m) hoger is dan de hoogte die in het bestemmingsplan genoemd wordt (15m).  Gemeente 
heeft wel aangegeven dat werkzaamheden zoals het aanleggen van een grondkabel al 
uitgevoerd mogen worden. Qua financiering hebben we met zelfwerkzaamheden de laatste 2 
jaar al een mooi bedrag bij elkaar gekregen (voeg- en schilderwerk vorig jaar 5.000 en 
werkzaamheden mbt aanleg derde veld  8.000 tot 10.000). Daarnaast staat er nog een bazar 
+ verloting in de planning. 

· Uitbreiding fietsenstalling bij de hoofdingang is in voorbereiding, we hebben wat schetsen 
gemaakt, kijken hoe de gemeente dit op gaat pakken 

· Onderhoud kleedkamers + extra kleedkamers  het op NOC/NSF normen brengen van de 
kleedkamers zal nog even duren aangezien de benodigde  financiën het komend jaar/jaren  
nog niet aanwezig zijn bij de gemeente. Hierdoorheen lopen besprekingen met gemeente en 
plaatselijk belang over mogelijke verhuizing van de bestaande sporthal. Er bestaan plannen 
om deze te verhuizen richting monnikenmolen, wat voor ons nieuwe mogelijkheden kan 
bieden. 

· Vrijwilligersklussen zoals bij veel verenigingen zijn er veel klussen te doen en wordt het 
vinden van vrijwilligers lastiger. Sinds enkele weken staat er een poll op de site om eens te 
peilen hoe men denkt activiteiten te organiseren. Respons is matig, Cor Heetebrij stelt voor 
om naast de bestaande keuze tussen 4 mogelijkheden nog een tekstveld toe te voegen. 

 
 
 
 
 
 
 



4. Financieel overzicht 2013/2014 en begroting 2014/2015 
 

Jos kan dit seizoen positieve cijfers presenteren, er is dit jaar een resultaat 
van €4000,- een goed resultaat. De ingevoerde begroting per commissie 
heeft hier zeker aan meegewerkt, er is meer sturing mogelijk (waardoor ook 
wel eens nee verkocht moet worden). Qua inkomsten bleven de 
contributies in de pas, inkomsten van sponsoring zakte wat en de kantine is op peil gebleven 
(mede door een beperkte prijsverhoging steeg de omzet licht, eigen verbruik is gezakt tov 
vorig seizoen).  
 
Positief punt is dat we al vele jaren geen contributieverhoging hebben hoeven door te 
voeren. 
 
Jos roemt de verantwoording van de financiële kant. 

 
Er komen enkele vragen hoe bepaalde posten in het verslag  gezien moeten worden, Jos 
kan deze beantwoorden, 1 vraag mbt begrote bestuurskosten (€4500) en realisatie ervan 
(€8500) zijn verklaarbaar, Jos zal nog uitzoeken wat hier exact onder valt. 

 
Algemene conclusie die ook nu weer gesteld kan worden (en die ook door de 
kascontrolecommissie genoemd is) is dat we financieel een gezonde vereniging zijn, maar 
dat we wel op moeten passen en waar mogelijk moeten sturen. 
 
Het getoonde overzicht is duidelijk en overzichtelijk. 

 
 
 
 
5. Verslag kascommissie en vaststelling kascommissie volgend jaar 
 

Gerrit Hogenkamp zou controle uitvoeren, maar ivm ziekte is Ronnie Lassche bereid 
gevonden nog een jaar de kascontrole uit te voeren, dit jaar samen met Evert van der Linde. 
Beiden konden deze avond niet aanwezig zijn, maar hebben in een mail aangegeven dat 
alles goed bevonden is. Ronnie nogmaals bedankt, Evert van der Linde blijft in de commissie 
en zal volgend jaar de controle samen met Elwin van der Linde uitvoeren. 

 
 
 
 
6. Afscheid vertrekkend bestuurslid 
 

Harm Rook, niet aanwezig, neemt na 4 jaar afscheid van het bestuur. Zijn ruime kennis van 
wat zich waar op de accommodatie bevindt gaat niet verloren, Harm blijft nog wel actief 
binnen de club. Harm bedankt voort je inzet.  
Hoege Lassche kwam 5 jaar geleden in het bestuur als bestuurslid sponsoring in de tijd dat 
de economische recessie zo ongeveer begon. Ondanks die recessie is het sponsorgebeuren 
al die jaren prima op orde gebleven ondanks dat hier en daar wat sponsoren af moesten 
haken. Ook de kleding van de VHK teams kostten de nodige inspanning, waarvoor hulde, 
Ap Mooiweer schoof 8 jaar geleden vanuit de seniorencommissie naar de plaats van 
algemeen voorzitter, een plek in het middelpunt van de club, als aanspreekpunt en als 



netwerk. Ap blijft gelukkig nog wel actief en wil eerst de contacten met de 
gemeente nog wel onderhouden en wanneer er een commissie komt mbt 
verlichting hoofdveld wil Ap daarin wel meedraaien. Ap bedankt voor 8 jaar 
voorzitterschap. 

 
7. Benoeming nieuwe bestuursleden 

Als bestuurslid accommodatie is Jurgen Tukker bereid gevonden, Jurgen 
is niet aanwezig, maar wordt met algemene stem benoemd in ons bestuur, welkom. 
Chris Heetebrij gaat de taken van Hoege Lassche oppakken binnen het sponsorgebeuren, 
Chris,  wel aanwezig deze avond, wordt ook met algemene stem benoemd, klasse. 
Voor de functie van algemeen voorzitter is tot op vandaag niemand gevonden, Luut geeft 
aan dat dit een belangrijke plek is binnen de club die ingevuld dient te worden. Iedereen 
wordt verzocht nog eens goed rond te kijken om een geschikte kandidaat bereid te vinden. 
 
 
 

8. Rondvraag 
 

Piet Rook: is het derde veld al opgeleverd 
(nog niet, zou afgelopen weken al gebeuren) 
 
Elwin vd Linde: er is enige leegloop binnen VHK 3 en 4, een van de oorzaken kan gebrek 
aan aandacht vanuit het bestuur zijn.  
(hier wordt verschillend over gedacht, aandacht is zeker belangrijk, maar ontbreken van 
motivatie en teamspirit lijken een belangrijkere oorzaak. Jan Kroek en Martijn Mooiweer 
geven aan dat in voetbaltechnisch zin de lagere elftallen volledig meegenomen zijn). 
 
Marten Heetebrij: pleit voor beter gekwalificeerde jeugdtrainers en meer investering in de 
jeugd. Marten ziet geen doorstroming (Jan Kroek geeft aan dat het beleid daar wel op gericht 
is, er is wel doorstroming, maar op dit moment zijn er nogal wat blessures bij jongere spelers 
en hebben we helaas geen A-jeugd om te laten proeven aan de selectie) 
 
Martijn Mooiweer: opkomst bij VHK 3 en 4 is matig. Is het een optie een lijst met ‘oudere’ 
spelers te maken die in geval van nood wel een keer mee willen spelen (deze zouden dan 
een apart type lid moeten zijn) 
(is een optie om mee te nemen, maar het kan afmelden ook makkelijker maken waardoor het 
probleem verschuift en niet verbeterd). 
 
Jos: haakt nog even in op de opmerking dat aanwezigheid van bestuursleden bij wedstrijden 
een gebrek aan aandacht zouden zijn. VHK kent veel vrijwilligers, ieder heeft eigen 
mogelijkheden en onmogelijkheden, iedereen is actief op zijn tijd voor VHK, dat betekend 
ook dat iemand op zaterdag niet kan. Afdwingen dat iemand aanwezig zou moeten zijn is 
een utopie in een vrijwilligersorganisatie.  
 

 
 
9. Sluiting  
 

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