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VCC in 2020 

Aanbevelingen 
Dit document beschrijft op hoofdlijnen van het bestuur de plannen om de vereniging te versterken 

op weg naar het vervullen van de ambities in 2020. Deze zijn tweeledig: het verstevigen van de 

verenigingsbinding (de verenigingscultuur) en het vergroten van de cricketvaardigheden in alle 

geledingen van de club. Hiertoe doet het bestuur 6 aanbevelingen.  

1. Het aanstellen van een hoofdcoach van 1 januari t/m 1 september die verantwoordelijk 

wordt voor het gehele technische beleid en ervoor moet zorgen dat VCC 1 en VCC 2 volgend 

jaar promoveren naar resp. de Hoofdklasse en de Overgangsklasse (in de competitiestructuur 

zoals die in 2015 bestond) 

2. Het intensiveren van jeugd- en overige senioren coaches via het aanstellen van 

gekwalificeerde coaches o.l.v. de hoofdcoach 

3. Het aanstellen van een verenigingsmanager die de verantwoordelijkheid neemt over het 

runnen van het clubhuis van medio april t/m medio september en een aantal evenementen 

4. Het instellen van een evenementencommissie om de verenigingsagenda weer voller te 

krijgen en het clubgevoel te verstevigen  

5. Het instellen van een PR- en sponsorcommissie om extra geldstromen te genereren en de 

communicatie in- en extern te verbeteren 

6. In fase 2 (na twee jaar) investeren in de accommodatie, waarbij zal worden gekeken of in 

fase 1 de gemeente een rol kan spelen in het verbeteren van de kooien. We willen ook 

onderzoeken hoe we het aantal graswickets uit kunnen breiden.  

Het bestuur stelt oor daar de ko e de t ee seizoe e  ee  edrag a  € 15.000,- voor te 

onttrekken uit de opgebouwde reserves, in de  ete s hap dat a  er stru tureel € .000,- op 

de verlies- en winstrekening vrijkomt. 

De komende maand willen we een avond beleggen om in een aantal rondetafelgesprekken verder 

met de leden van gedachten te wisselen, hun suggesties te verwerken om zo te komen tot een 

gedragen voorstel voor de ALV in november. 

Het hierna volgende geeft een verdere onderbouwing van onze overwegingen. 

Inleiding 
In een tijd waarin voor een (sport)vereniging eensgezindheid, gelijkgestemdheid en verbondenheid 

niet meer zo automatisch aanwezig zijn als vroeger, waarin de keuzes om in je vrije tijd iets te doen 

sterk toenemen, is het een steeds grotere uitdaging voor bestuurders om leden actief te betrekken. 

Dat geldt ook voor bestuurders van Voorburg Cricket Club.  

Voor cricket hebben we nog wat extra uitdagingen. Je doet dat niet  e e  x  i ute , met 

daarna een douche en een drankje en weer op weg naar huis of iets anders. Cricket kost veel tijd. 

Da  ka  het aar eter leuk zij , op elke di e sie je leuk  da  ook uitlegt. Bi de  e  er i de  is 
daarom het credo voor verenigingsbesturen anno 2015 en wij moeten eerlijk zijn: dat lukte ons de 

laatste jaren niet altijd, ondanks ook allerlei positieve ontwikkelingen. Als vrijwilligers met drukke 

banen en gezinslevens bestuurden we vaak te zakelijk om zo door middel van processen en 
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structuren onze doelstellingen te verwezenlijken, maar hebben daarbij geconstateerd dat de 

informele kant van de organisatie, de verenigingscultuur soms uit het oog verloren werd. Dat heeft 

er mede toe geleid dat mensen zich niet gehoord voelden en daardoor ook niet geroepen om zich in 

te zetten. Dat was natuurlijk niet de bedoeling. Dit jaar hebben we dat ook anders gedaan en hebben 

we besturen en uitvoeren zelf ook meer met elkaar verbonden.  

Door die bovengenoemde factoren zien we ons geconfronteerd met o.a.: 

 Een prestatiecultuur die niet beantwoordt aan wat veel leden wel belijden: er wordt veelal 

recreatief gecricket op een moment dat het een individu uitkomt, zonder daarbij een team- 

of clubbelang te (her)kennen 

 Een gebrek aan technische opleiders 

 De ervaring van leden dat er onvoldoende en niet doelmatig wordt gecommuniceerd 

 Een clubhuis dat door te weinig leden en supporters van binnen wordt verkend, waar de 

gezelligheid klaarblijkelijk niet wordt gevonden 

 Een gebrek aan (automatisch) commitment om je in te zetten voor de vereniging en de 

verantwoordelijkheid die hoort bij een verenigingstaak ook daadwerkelijk te nemen 

 Een verouderend vrijwilligersbestand dat binnen hun kunnen fantastisch werk levert, maar 

het zet vraagtekens bij de lange-termijn houdbaarheid van bv het graswicket 

Een herijking is dus op zijn plaats. Dat gebeurt meestal niet omdat alles zo goed gaat, vandaar dat die 

onderdelen hier -terecht- benoemd worden. Niet uit het oog moet worden verloren dat er op heel 

veel fronten door vrijwilligers ook heel hard is gewerkt aan een verdere groei van de vereniging. En 

dat is ook zeker gelukt. Dit document is dan ook zeker niet alleen geschreven omdat er niks goed 

gaat. Het is belangrijk te bouwen op die zaken die juist wel goed gaan, waar we energie, 

kameraadschap en gezelligheid aan ontlenen in plaats van te veel te focussen op wat fout gaat.  

Het bestuur heeft in het voorjaar van 2015 een proces in gang gezet om met de leden in kaart te 

brengen waar we voor staan. Wat is het verhaal van VCC anno 2015? En hoe we dat anders zouden 

willen zien in een paar jaar. In dit document is naar onze mening de opbrengst van de eerste 

bijeenkomst en de vervolggesprekken verwerkt. We leggen die nog een keer graag voor aan onze 

leden. 

Het is de afgelopen maanden veelvuldig voorbij gekomen. De verenigingscultuur. Wat is die? Hebben 

we die? En kunnen we die verbeteren? Dè oplossing is er niet, wel een aanpak om een proces op 

gang te brengen. Dat hebben we met eerdere notities en een aantal samenkomsten al gedaan en 

daar willen we nu op voortbouwen, zodat we samen de vereniging vormen, zijn en dragen. Het is ook 

de reden dat we juist met dit punt willen beginnen. Na een korte herhaling waar wij voor willen staan 

(Missie en Strategie) werken we twee speerpunten uit: 

1. Verenigingsleven 

2. Technisch plan 

door een eerste financieel kader dat (deels) dicteert welke investeringen we kunnen doen en een 

organisatorisch kader dat o.a. aangeeft waar we meer mensen voor nodig hebben. 
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Missie en Strategie 

1. Missie 
Het blijft onze missie om mensen gelegenheid te bieden tot het beoefenen van het cricketspel om 

daar actief dan wel passief plezier aan te beleven 

2. Strategie 
VCC wil cricket aanbieden voor iedereen op alle niveaus en in alle jaargetijden en zich ontwikkelen in 

verenigingsleven, prestaties en faciliteiten 

De drie hoofddoelstellingen van het oude meerjarenplan blijven staan: Volledig, Children en 

Co petitief. De realiteitszi  is zi ht aar ij het kopje Co petitief .  

Volledig 

De maatschappelijke doelstellingen van VCC blijven recht overeind staan. Voor iedereen, op alle 

niveaus en in alle jaargetijden. Dat betekent dat we:  

 zoeken naar een indooraccommodatie in de regio Den Haag waar we in kooien kunnen 

trainen, onder leiding van een bevoegde training voor de jeugd en selectie. 

 ons complex in de wintermaanden beter willen benutten 

 streven naar volwaardig meisjes- en damescricket 

 behoud van bedrijfscricket nastreven 

 zoeken naar aantrekkelijke vormen van recreatief cricket (laagdrempeliger, Friday Night 

Cricket, T20 toernooien etc) 

Children 

Zoals dit seizoen weer is gebleken is de jeugd een belangrijke levensbron voor de club. We hebben 

100 juniorleden en de aanwas van heel jonge jongens en meisjes valt darbij op. Daar willen we in 

blijven investeren met nadrukkelijke aandacht voor werving (5-8 jaar) en retentie (14-18 jaar). Veel 

verenigingen hebben succes met benaderen van scholen. De oudere jeugd willen we behouden, ook 

als het studentenleven (elders) lokt, door een mooi programma met veel activiteiten.  

We willen minimaal een gediplomeerde trainer per leeftijdsgroep bij voorkeur aangevuld met een 

ouder of jongere seniorspeler. De jeugd moet veel wedstrijden kunnen spelen. We willen – en nu 

echt - gaan werken met een (vers benoemde) Jeugdraad. 

Competitief 

We streven naar een plaats in het linkerrijtje van de Hoofdklasse, maar wel op een verantwoorde 

wijze. We willen een herkenbaar eerste elftal dat een impuls krijgt van een coach die zich volledig 

richt op de ontwikkeling van de selectieteams, idealiter aangevuld met een seasoned  (overseas) 

cricket speler die de jeugd door de innings helpt. We willen (jeugd-)internationals blijven leveren aan 

de nationale teams. 

Het landskampioenschap -de competitieve doelstelling sprak van een nationale titel voor 2020- is 

niet aan de orde. We willen dit seizoen gebruiken om een technisch plan te maken voor 2016 en 

verder, om zo snel als mogelijk te keren in de Hoofdklasse met VCC 1 en de Overgangsklasse met VCC 

2. Wat is er nodig om al in de winter voor goede training te zorgen, hoe vinden we een goede 
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manager voor het eerste en zo zijn er nog meer punten te bedenken. Met de selectie willen we nog 

in het najaar om de tafel te gaan om die plannen te bespreken. Die zullen van de club financiële 

inspanningen vragen. 

Speerpunten 

Verenigingsleven 

Het clubhuis en de activiteiten daaromheen worden gezien als belangrijke verbinders, als dè 

belangrijkste elementen om het verenigingsleven actief te houden.  

Er is al aangegeven dat hier ruimte voor verbetering is en de volgende voorbeelden tonen dat aan: de 

opkomst in VCC 2, afzeggen op laatste moment, barbezetting die niet of met slechts grote moeite 

enigszins kon lopen, moppercultuur,  als onvoldoende beschouwde (zichtbare) betrokkenheid van 

een aantal bestuursleden, toenemende verschillen in spel- en verenigingsopvattingen door instroom 

van leden met andere banden met VCC en verenigingsleven in algemeen. Dit kan in het slechtste 

geval leiden tot het afhaken van leden voor vrijwilligerswerk, door vertrek van jeugdleden (al dan 

niet door studie elders). Ook het geluid van goedwillende (ouders van) nieuwe leden dat het moeilijk 

is o  er ij te hore , is zorg ekke d. Daar ligt een echt belangrijk karwei op ons te wachten. 

Tegelijk, als je een landelijke dames T20 finaledag ziet en de sfeer bij het Mix van Meiden team, als je 

de cricketweek meemaakt, de vrijdagavondtrainingen van de jeugd in juni en , het gebruik van ons 

veld voor internationale wedstrijden met de vierdaagse tegen Schotland in september 2015 als 

hoogtepunt, als je de inzet ziet in het clubhuis van mensen (ook op laatste moment), het plezier van 

VCC 3, het prachtige jaarboek dat gemaakt wordt: dat is óók en heel kenmerkend voor VCC. Mensen 

herkennen dan de gezelligheid, het erbij horen en zetten zich daar graag voor in. Dan loopt het 

allemaal ook soepel en zijn er vele handen die licht werk maken. Bovendien hebben we een 

geweldige accommodatie (waar nog veel meer activiteiten mogelijk zijn), mede omdat we twaalf 

aa de  per jaar ku e  es hikke  o er ee  dedi ated  ri ket eld. 

Dat vergroot wel de regeldruk om het clubhuis goed bezet te hebben en een aanbod te kunnen 

prese tere  dat ook daad erkelijk uit odigt o  te lij e  ha ge . De rai stor sessies i  het 
voorjaar tonen aan dat de behoefte wordt gevoeld aan professionele inzet in de bedrijfsvoering van 

het clubhuis, niet alleen om zaken als hygiëne en certificering te borgen, maar ook om barbezetting 

en aanbod van eten en drinken te verbeteren. Een volledige uitbesteding aan een professionele partij 

werd daarbij niet gesteund. Dat is ook niet het voorstel van het bestuur. We zoeken een betaalde 

kracht, het liefst al lid van de club, die als spin in het web het runnen van inkoop, bar, barbezetting 

wil doen in samenwerking met vrijwilligers. Dat betekent ook dat we weten dat het beter benutten 

van de mogelijkheden van onze accommodatie mogelijk is. 

Dat pleit dan ook voor het instellen van een activiteitencommissie die daar werk van gaat maken. Er 

zijn meer dan voldoende suggesties daarvoor gedaan en met meer dagen en avonden met plezier 

komen er vast nog meer.  

 

Technisch beleid 

Het Technisch Beleid strekt zich uit over vier deelgebieden: 
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I. De selectie (VCC 1) 

II. Overige senioren 

III. Dames/meisjes 

IV. De opleiding (de jeugd) 

De selectie 

De degradatie van VCC 1 en VCC 2 dit seizoen was uitermate teleurstellend voor spelers,  leden, 

toeschouwers en bestuur. Er werd geklaagd over het gebrek aan commitment van spelers, maar 

erkend moet ook worden dat we dat niet af hebben weten te dwingen. De veelal jeugdige spelers te 

kregen te weinig steun om als team te doen wat gevraagd werd voor het spelen op Hoofdklasse-

niveau. De zo gewenste seniorspelers waren er niet en het gebrek aan teammanagement liet zich 

eveneens voelen. Maar de trainingsopkomst was laag, ook hier leken sommige spelers andere 

prioriteiten te stellen in een heel belangrijke fase van de competitie. De vele wisselingen in VCC 1 

hadden ook impact op het tweede, met alle gevolgen van dien. 

Wij willen onze betere spelers een perspectief geven dat het aantrekkelijk maakt bij VCC te blijven. 

De poging in de laatste wedstrijden van het seizoen als nog het tij te keren met een externe coach 

vanwege het geboden houvast. Dit is alom als heel positief ervaren. Zo willen we een wederzijds 

commitment aangaan: we gaan echt zorgen voor betere trainings- en speelcondities, we verwachten 

dan de spelers daarvan gebruik gaan maken, weer als team/eenheid gaan fungeren en dat daarmee 

de prestaties verbeteren.  

Het bestuur van VCC is van mening dat een hoofdcoach een grote meerwaarde heeft. Dat kan die 

speler van het team doen, of langs de boundary. Het gaat ons niet zozeer om de runs/wickets van die 

coach, maar vooral om het overbrengen van kennis en ervaring in het spelen en beleven van de 

cricketsport. Die coach moet al ruim voor aanvang van het seizoen aan de slag gaan. 

We sluiten niet uit we (toch) een overseas player kunnen vinden; dat kan extra aantrekkelijk zijn als 

die ook kan coachen tijdens het seizoen, bijvoorbeeld bij de jeugd. Maar het zal duidelijk zijn dat dit 

niet onze prioriteit heeft, de financiële middelen daarvoor zijn bovendien beperkt en de 

(arbeidsrechtelijke) voorwaarden bepaald ingewikkeld. 

VCC beroemt zich -terecht- op het grote aantal talenten (in elk geval naar Nederlandse maatstaven) 

dat zijn jeugdopleiding herbergt. De grote aantallen Dutch Lions en Dutch Lionesses en de nationale 

titel voor de U16 zijn hier het bewijs van. Deze groep zal deel uit gaan maken van het technisch 

beleid voor de selectie. Ook de noodzaak van een teammanager bij VCC 1 en VCC 2 is dit seizoen 

wederom duidelijk geworden. 

Overige senioren 

De overige senioren zijn in grote mate zelfvoorzienend, maar hebben ook behoefte aan kundige 

training en stellen dat vaak en terecht als belangrijke voorwaarde ter rechtvaardiging van de 

contributie die ze betalen. VCC  e  de Za i s zij  dit jaar ka pioe  ge orde . Hechte, 

goeddraaiende seniorenteams spelen met plezier en kunnen een goede voedingsbodem zijn voor het 

opleiden van jeugdig talent. Het lijkt dat aste  tea s et iss hie  el  lede  de 
saamhorigheid ergote  dat erklaart deels het su es a  Zo i s e  de Za i s .  Het is duidelijk dat 

ook zij van de te aan te stellen technische staf moeten kunnen profiteren. 
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Dames/meisjes 

De start van een damesteam in 2011 om aldus de (vele) meisjes die binnen VCC spelen een toekomst 

binnen onze club te bieden, heeft goed uitgewerkt. Samen met HCC hebben we dit jaar een team op 

de been kunnen brengen dat aan de T20-competitie heeft meegespeeld. Het is de algemene mening 

dat dit een verrijking van het verenigingsleven is en dat de dames hun plek binnen VCC meer dan 

verdienen. Voor de meisjes blijkt het veelal interessant om lang met de jongens mee te spelen, zeker 

wanneer dat met twee of meer gebeurt, en dat moedigen we ook aan. We streven naar een eigen 

meiden/damesteam in de competitie en blijven ons met de werving van jeugdleden ook daarop 

richten. 

Jeugd 

Hoewel de jeugdopleiding kwantitatief goed loopt is er qua organisatie en betrokkenheid ook nog 

verbetering mogelijk. Het al eerder opgemerkte feit dat het voor (ouders van) jeugdleden soms als 

moeilijk wordt ervaren om er bij te horen is een aandachtspunt. Het streven is om met vaste trainers 

en team managers per groep te gaan werken en te zorgen voor heldere communicatie aan het begin 

van het seizoen over verwachtingen, programma enz. Verder is er de wens om eigen kader op te 

leiden en daardoor ook dwarsverbanden tussen junioren en senioren te creëren. Omdat de huidige 

leden van de jeugdcommissie ermee stoppen, zijn hier nieuwe mensen nodig om dit vorm te geven. 

Een van de belangrijkste voornemens is om de vrijdagavond weer de sfeer en opkomst te geven die 

het tot voor kort had. Druk bezochte trainingen, en hapje en een drankje daarna op het terras. En dat 

de jonge spelers en hun ouders na de uitwedstrijd terugkomen en nog een uurtje blijven hangen. 

Ook voor deze leden willen we streven naar aanstelling van een betaalde trainer die samen met de 

hoofdcoach het technisch beleid van al onze spelers van vijf tot vijftig jaar (en ouder) vorm geeft en 

uitvoert. De steun van een sterkere technische commissie en teammanagers is daarbij onontbeerlijk. 

Financiële kader 

Wat zijn belangrijke financiële factoren om rekening mee te houden? 

1. Contributies en donaties (inclusief bedrijfscricket); 

2. Opbrengsten gebruik graswicket door de KNCB; 

3. Inkomsten clubhuis (consumpties en verhuur); 

4. Huur accommodatie, kleedkamers en hoofdveld via SMSW; 

5. Kosten elektra en water via SMSW; 

6. Huur graswicket via SMSW; 

7. Huur veld 2 en 3 via SBSW; 

8. Onderhoud graswicket en kooien; 

9. Afdrachten aan de KNCB voor competities en umpires. 

Contributies en donaties 

De vaste inkomsten van VCC bestaan uit contributies van de leden, bijdragen van de bedrijfscricket 

teams en bescheiden sponsorinkomsten. Bij elkaar is dit  oor  o ge eer € . ,-. 
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Graswicket 

Het graswicket levert  circa € 6.000,- per jaar op afhankelijk van de afspraken met de KNCB. De huur 

en onderhoud edrage  resp. € . ,- e  € . ,-.  

Om deze huur goed te begrijpen een klein stukje historie: om het graswicket te financieren hebben 

leden en donateurs vanaf 2007 een kleine euroton bij elkaar gebracht via de Guus Kors Stichting 

(hierna GKS). Omdat de beheerder van het complex, de Stichting Multifunctionele Sportvoorziening 

Westvliet (hierna SMSW), onvoldoende liquide middelen had voor de aanleg van het graswicket, 

hebben VCC en GKS de aanleg en aanschaf van materialen en machines aan SMSW voorgeschoten. 

VCC betaalt jaarlijks huur voor het gebruik van het graswicket en machines aan SMSW die wordt 

verrekend met de aflossing van de lening waardoor de lening in feite omgezet wordt in geld op de 

bankrekening. Hierbij krijgt VCC een deel van de BTW, die betaald is op de aanleg en aanschaf, terug. 

Eind 2017 is de lening afgelost en kan de huur dus ook drastisch naar beneden. 

Clubhuis 

De baromzet inclusief verkopen bij evenementen, is jaarlijks ongeveer 30.000 euro, maar vertoont 

een dalende lijn. Tegenover staan de barinkopen en kosten van evenementen van ongeveer 20.000 

euro. De winstmarge staat onder druk door uitbesteden van catering en door minder efficiënt 

beheer. Het zal duidelijk zijn dat we daar weer een opwaartse beweging willen zien, waarmee we ook 

financieel weer meer mogelijkheden krijgen. 

Overige vaste lasten 

De overige vaste lasten zoals huur van het veld en clubhuis, energiekosten, schoonmaakkosten, 

spelmateriaal, huur velden Wilhelmus, bestuurskosten en afdrachten aan de KNCB zijn bij elkaar 

gemiddeld rond de € 46.000,- per jaar. 

Hieronder op een rijtje: 

 Euro’s 

Contributies 37.213 

Bedrijfscricket 3.000 

Sponsoring 1.915 

Totaal vaste inkomsten 42.128 

Huur veld en clubhuis 14.940 

Energie 5.247 

Huur veld 2 en 3 5.770 

Afdracht KNCB 8.295 

Schoonmaakkosten 5.575 

Bestuurskosten 2.000 

Spelmateriaal 4.289 

Totaal vaste lasten 46.117 

Saldo -3.989 

 

 Euro’s 

Bijdrage graswicket 5.500 

Huur graswicket 11.168 
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Onderhoud 3.000 

Saldo -8.668 

 

 Euro’s 

Barinkomsten 28.500 

Clinics 5.500 

Totaal inkomsten 34.000 

Barinkopen 17.623 

Kosten clinics 3.298 

Totaal kosten 20.921 

Saldo 13.079 

 

Zoals de tabellen hierboven laten zien is de winst op de bar van € 13.000,- plus nog wat kleinere 

inkomsten nodig om de tekorten bij de vaste lasten, het graswicket en diverse andere kosten te 

betalen. Daarom is er relatief weinig geld voor trainers, vrijwilligers, onderhoud kantine, etc. Hoe 

meer we verdienen in de bar, hoe meer ruimte we hebben om andere zaken te betalen. De 

afgelopen jaren zijn de sponsorinkomsten ook terug gelopen en het is de wens om daar weer 

gerichte actie te gaan voeren. 

De exploitatie was elk jaar rond het nulpunt en geeft eigenlijk geen ruimte voor grote tegenvallers. 

Hierbij zij opgemerkt dat de afgelopen 3 jaar conservatief is begroot en dus geen tekorten werden 

geaccepteerd. 

Hoe staan we er voor? 

Per 31 december 2014 had VCC een eigen vermogen van afgerond 94.000 euro. Dit vermogen bevat 

een deel dat alleen in samenspraak met de Guus Kors Stichting besteed kan worden (8.000 euro). 

Daarnaast bestaat het vermogen uit een langlopende vordering van 38.000 euro op SMSW. Zoals 

eerder aangegeven wordt deze vordering afgelost door middel van verrekening van de huur die VCC 

jaarlijks betaalt voor het graswicket. 

In het resultaat over 2014 zat ook 4.000 euro aan giften die alleen in samenspraak met de Guus Kors 

Stichting besteed kunnen worden. 

 Euro’s 

Eigen vermogen per 31-12-2014 94.761 

Beheer Guus Kors Stichting 7.850 

Vordering SMSW 38.099 

Giften GKS 2014 3.830 

Vrij beschikbaar Eigen vermogen per 31-12-2014 44.982 

  

Liquide middelen per 31-12-2014 49.225 

  

Het eigen vermogen dat dan daadwerkelijk vrij ter beschikking staat per eind 2014 is ongeveer € 
45.000,- .  Bij de aanleg van het graswicket was geschat jaarlijks  € 1.500,- te reserveren. Het huidige 

eigen vermogen is dus hoger dan verwacht. Tussen 2015 en 2017 groeit dit met de eerder genoemde 
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€ . ,-, die we nog aan huur betalen, tot een vrij beschikbaar eigen vermogen van ongeveer  € 
82.000,-. 

Aangezien er in de afgelopen jaren geen specifieke reserveringen zijn opgebouwd is dit eigen 

vermogen een buffer voor allerhande onvoorziene uitgaven. Hierbij valt te denken aan de machines 

voor het graswicket, aangezien GKS niet voldoende vermogen heeft om alle machines te vervangen, 

groot onderhoud aan het graswicket, vervanging van het scoreboard of bijvoorbeeld een jaar zonder 

of weinig barinkomsten. 

Toekomst visie 

Uitgaven ten behoeve van de accommodatie worden zoveel mogelijk via de gemeente aangevraagd. 

Grotere aankopen konden in het verleden ook via de GKS maar de giften hebben het einde van de 

looptijd bereikt en zijn nu op vrijwillige basis. Ook hier zien we een sterke terugval in middelen. De 

Club van 100 draagt bij aan de jeugdtrainingen maar is een paar grotere gulle gevers kwijtgeraakt. 

De huidige exploitatie biedt derhalve geen ruimte voor extra reserveringen, dure trainers of 

onverwachte grote uitgaven. Als we op de huidige manier doorgaan is het beschikbaar eigen 

vermogen eind 2017 dan rond de 82.000 euro mits de barinkomsten niet te drastisch teruglopen. 

Na het 2017 is de vordering op SMSW volledig ontvangen en wordt ook de huur veel lager. Vanaf dat 

moment komt er dus jaarlijks rond de 11.000 euro in de exploitatie vrij voor reserveringen of andere 

doeleinden.  

Het graswicket is op dit moment in topconditie en zou met goed regulier onderhoud de komende 10 

jaar niet direct groot onderhoud nodig moeten hebben. De machines zullen de komende jaren wel 

groter onderhoud en reparaties nodig hebben. Het huidige vrij beschikbaar eigen vermogen van 

45.000 euro plus de middelen onder beheer van GKS zijn voldoende om dit op te vangen. 

Het bestuur zou er voor willen pleiten om de vereniging een impuls te geven langs de lijnen zoals 

eerder geschetst door vooruit te lopen op het wegvallen van de rui  € .000,- in 2018 e.v. en voor 

2016 en 2017 een bedrag a  € .000,- vrij te maken in plaats van het toevoegen aan het eigen 

vermogen. Dit zou betekenen dat we de komende drie jaar bereid zijn een verlies te accepteren; de 

urgentie is ons inziens groot genoeg om dit te rechtvaardigen. 

We hebben de verwachting dat de kosten van de verenigingsmanager – en dan altijd in samenhang 

met de andere voornemens op het terrein van verenigingsleven en –cultuur – voor een hogere netto-

opbrengst van de bar gaat leiden. 

We zullen altijd een buffer aanhouden voor een eventuele (gedeeltelijke) vervanging van machines, 

materialen of renovatie van het graswicket. Als het graswicket inderdaad in topconditie is en nog 10 

jaar mee kan, hebben we na 2017 nog 7 jaar om de buffer verder op hoogte te brengen.  

De mogelijke kosten voor extra wensen zouden bijeen moeten worden gebracht door een in te 

stellen sponsorcommissie die op zoek gaat naar middelen van externe partijen in ruil voor bv. clinics 

en exposure. Als gezegd kijken we dan vooral naar het veld: is het mogelijk om het aantal graswickets 

uit te breiden, kunnen we – al dan niet met steun van de gemeente – de kwaliteit van onze netten 

verbeteren?-  Meer strips betekent meer wedstrijden op gras, ook voor de andere teams, beter 

trainingsfaciliteiten en kan zo een extra impuls geven aan de club. 
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Organisatorisch raamwerk en vervolg 

In de notitie is op diverse plaatsen al aangegeven dat het bestuur het invullen van de geschetste 

doelstellingen niet alleen kan en wil doen. Daarvoor is –naast de hulp van enkele parttime betaalde 

krachten- de hulp van leden en sympathisanten nodig.  

Om hierin te voorzien doen we dan ook een dringend beroep op de leden om VCC op weg te helpen 

naar 2020. Daarmee zijn we al begonnen. Op de volgende bijeenkomst willen we als het ware al een 

voorschot nemen op installatie van commissie, het werven van nieuwe leden daarvoor door de 

rondetafelgesprekken waar steeds één thema aan de orde komt. Dat zijn vooralsnog – suggesties zijn 

welkom: 

 Technisch beleid selectie 

 Technisch beleid dames, jeugd en andere seniorenteams 

 De verenigingsmanager, het verenigingsleven en de activiteitencommissie 

 Het financiële beleid, de sponsoring 

 De accommodatie  

In een latere fase willen we ons buigen over de communicatie. 

Na deze ronde werken we de voorstellen uit voor de ALV en we hopen dan ook gesprekken te voeren 

met kandidaten voor de commissies. Dat doen we ook met de kandidaten voor de functies van 

hoofdcoach, trainer en verenigingsmanager.  

De tijd tussen deze ronde en de ALV is ook geschikt voor het uitwerken van de financiële kaders en 

waar noodzakelijk het bijstellen van het Huishoudelijk Reglement. Daarmee willen we voor 2016 een 

moeizame fase van onze club afsluiten en de voorwaarden creëren voor een veel beter reilen en 

zeilen van wat wellicht de grootste cricketvereniging van Nederland is.  

 

 

 


