
Verslag ALV VCC 27 maart 2015 
 

Opening 

De  voorzitter opent de vergadering. Hij memoreert dat we  het schip VCC bestuurbaar moeten  

houden, niet alleen als bestuur maar ook als leden. Met elkaar praten over de te varen koers. Pak je 

verantwoordelijkheid, spreek elkaar aan. Laten we leren van datgene wat er gebeurd is, 

 De agenda wordt vastgesteld met de volgende opmerkingen: 

- de balans ontbreekt bij de stukken die op de website staan  

- Wijziging statuten  en reglement: eerste lezing onvoldoende tijd.  

- Aangeven hoeveel stemgerechtigde leden er zijn 

 Ingekomen stukken 

-  afmeldingen van: José de Leede, Colin Ewen,Jan Melle van Thuijl, Marc Nota, Frits Holleman, 

Onno van Kessel 

- oordeel kascommissie jaarrekening 2014 

- machtiging m.j. Jochemsen 

 

 Mededelingen 

 Er zijn geen mededelingen 

 

Vaststellen notulen ALV 11-04-2014 

 

Frits Makkee vraagt naar aanleiding van het verslag waarom  waarom zijn de vragen ter vergadering 

niet beantwoord zijn. De voorzitter antwoord dat  de vragen te kort voor vergadering 

binnengekomen om ze afdoende te beantwoorden en dat daarom gekozen is voor beantwoording 

buiten de ALV om. 

Toevoegen aan het verslag dat de begroting 2014 door de ALV  wordt goedgekeurd.  

Bij kascommissie achternamen vermelden 

Frits Makkee vraagt wat  de reden van vernieuwing Statuten en HR is. Ook is hij van mening dat uit 

de notulen  de exacte weergave van de presentatie van de voorzitter is niet blijkt. De voorzitter zal . 

ppt  die vertoond is toevoegen aan het verslag. 

Lex: het verslag is te beknopt, kan het wat uitgebreider 

De  notulen worden vastgesteld 

 

 Jaarverslag secretaris 2014 

 Het jaarverslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld 

 

Jaarverslag penningmeester  2014 

In 2014 vooral uitdaging rond de inkomsten.  

Frits Makkee: huur via de lasten opgevoerd. Aflossing voor de huur via de balans.  

Penningmeester: de leden hebben geld bijeengebracht voor de aanleg van een graswicket. Uit fiscale 

overwegingen is SMSW opgericht. Btw verrekening via stichting SMSW. SMSW legt graswicket aan, 

geld van leden in Sgk . Lening van SMSW bij VCC voor graswicket. VCC huurt graswicket, huur wordt 

gebruikt voor aflossing lening. 

Aflossing lening via balans, maar ook via V&W had gekund.  



Jaarrekening: huuropbrengsten worden verrekend met SMSW  in het jaar opvolgend.  

Vraag: Zijn de afspraken met SMSW onderhandelbaar?  

Ton: van wie is het graswicket.  

Het graswicket is eigendom van SMSW. Na aflossing lenen kan VCC graswicket overnemen. 

 Frits: is dat vastgelegd en is er een bedrag afgesproken. Nee er is geen bedrag vastgesteld. Wat is 

over drie jaar de waarde? Boekhoudkundig is het nul.  

Frits: zet termijnen in het verslag. 

Vraag: Schoonmaak groot verschil tussen begroting en realisatie. Hoe komt dat? 

Het verslag van de penningmeester wordt vastgesteld. 

 

Verslag Kascommissie   

De Kascommissie adviseert de realisatie 2014  goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen. 

De ALV verleent het bestuur decharge voor het gevoerde financiele beleid in 2014 

 

Verkiezing bestuur  

ALV is akkoord met de voorgestelde benoemingen. 

Voorzitter bedankt de vertrekkende bestuursleden en in het bijzonder  Mark Steffelaar die 10 jaar 

bestuurslid geweest is.  

 

Benoeming Agnieta Martienus tot Lid van Verdienste 

Voorzitter Richard de Lange stelt de ALV voor Agnieta Martienus te benoemen tot Lid van 

Verdienste. In zijn toespraak komt hij tot een indrukwekkende lijst van werkzaamheden van Agnieta. 

Op werkelijk alle niveaus van de organisatie heeft ze onvoorstelbaar veel zaken geregeld, dingen 

gedaan en VCC geholpen.  In haar rol als penningmeester – en nu de financiële administratie – zorgde 

en zorgt ze voor verantwoord financieel beleid. In de bar, de buitenbar, het bedrijfscricket, door 

wijze raad en grote betrokkenheid bij het wel en wee van de club en de leden:  verenigingen mogen 

zich gelukkig prijzen met zulke leden. 

De vergadering gaat unaniem akkoord met het voorstel en bekrachtigt dit met een ferm applaus.  

Begroting 

Guus Beekhof licht de begroting toe en gaat daarbij in op dalende trend in baten en lasten en op 

schommelingen in inkomsten en uitgaven. De lagere inkomsten van de bar noemt hij met name.  In 

die post zitten ook paar onzekerheden: het weer vanzelfsprekend, de mate waarin cateraars 

aangetrokken moeten worden voor verzorging maaltijden en het bedrijfscricket. 

Frits Makkee vraagt of de mogelijke contributiewijziging door nieuwe leeftijdsgrenzen verdisconteerd 

is in begroting. Dat is niet het geval. 

Bij de uitgaven wordt stilgestaan bij de kosten voor een betaalde overseas kracht. De Belastingdienst 

beschouwt alle uitgaven van een coach als inkomsten (dus ook huisvesting, vervoer enz.). De teugels 

worden strakker aangehaald, een paar cricketclubs hebben daar al last van gehad. Bij mogelijk 

onderzoek door de Dienst kunnen ze tot vijf jaar terug gaan kijken naar die betalingen. De 

werkkostenregeling geeft weinig ruimte.  

Jos Jochemsen vraagt of er nagedacht is over delen van die kosten over verschillende clubs door 

gezamenlijk aantrekken van een coach. Dat is inderdaad overwogen, maar ook hiervan is afgezien. 

VCC wil geen risico lopen. 

Jos betreurt het dat de buitengewone ALV, eerst gepland op de nieuwjaarsreceptie en op die 

receptie verschoven naar een nog nader te bepalen datum, niet plaats heeft gevonden.  Het bestuur 



betreurt de ongelukkige communicatie over die ALV en de besluitvorming over de verbouwing van de 

bar. 

Jos wijst op het hoge bedrag aan liquide middelen op de balans. Zou het niet beter zijn om daarvoor 

een meerjarenplan te maken, zeker in licht van wegvallen van schuld van VCC voor de aanleg van het 

graswicket over twee jaar? En om dat met de leden te bespreken, voordat het wordt voorgelegd aan 

een ALV?  

Het estuur ee t deze suggesties o er e  zegt toe oor 1 augustus et zo  pla  te ko e , dat 
breder zal zijn dan alleen het financiële reilen en zeilen van de club.  

Op de vraag van Jos  of het bestuur zich dan strikt wil houden aan de nu voorliggende begroting 2015 

wordt door Guus als antwoord gegeven dat hij dat niet kan garanderen. Het beleid is prudent, maar 

er kunnen onvoorziene uitgaven komen vóór het meerjarenplan besproken en vastgesteld is. 

De begroting 2015 wordt goedgekeurd 

Benoeming Kascommissie 

Patrick de Leede en Marek Molenbuur stellen zich kandidaat en worden onder dankzegging 

benoemd tot leden van de kascommissie 

Statuten en Huishoudelijk Reglement 

Richard de Lange licht de belangrijkste veranderingen toe, waarna het woord is aan de leden 

Carola Vroom wijst op de discrepantie voor de datum van opzeggen. 

Jos Jochemsen zegt dat het beter geweest was als de met de wijziging belaste bestuursleden contact 

hadden opgenomen met de mensen die in 1997 voor de nu geldende Statuten en HR hebben 

gezorgd.  Op zijn vraag wat de reden is van veranderingen – bijvoorbeeld m.b.t. de status van 

jeugdleden –  antwoordt Richard met verwijzingen naar beleid van het KNCB. Die passen volgens Jos 

niet in de de statuten en HR. Volgens hem staat een aantal bepalingen ook op gespannen voet met 

het B.W. en hij wijst dan met name naar de leeftijdsgrens van 18 jaar. 

Jos vraagt zich ook af of het huidige concept wel voorgelegd is aan een notaris voor een eerste lezing 

en hij betwijfelt of de voorgenomen wijzigingen tot andere statuten moeten leiden. Veel kan hem z.i. 

door aanpassingen in het H.R. worden geregeld. 

De algemene discussie richt zich op het stemrecht van jeugdleden, leeftijdsgrenzen, de loop van het 

verenigingsjaar en het boekjaar. Vooral dat laatste punt roept vragen en opmerkingen op. Lex Nijhuis 

plaatst kanttekeningen bij de schorsing van spelers bij niet-voldoen aan de contributie. Die termijn is 

naar zijn mening te ruim, ook als rekening moet worden gehouden met dan klaarblijkelijk moeizame 

betaling door incasso. 

Het bestuur maakt dankbaar gebruik van het aanbod van Jos om met Onno van Kessel om de tafel te 

gaan zitten en te kijken wat nodig en dienstig is. Jaap Mulder sluit zich daar ook bij aan. 

Bovenstaande opmerkingen worden vanzelfsprekend meegenomen. De statuten en het HR komen 

op de volgende ALV andermaal aan de orde. 

Vooruitblik 2015 

Aan de hand van enige slides gaat Richard de Lange in op het komende seizoen. De vergadering staat 

het langs stil bij mogelijk delen van de accommodatie met een op te richten rugbyclub. Die wil vanaf 

september met een paar jeugdteams gaan spelen.  Dat lijkt op instemming te kunnen rekenen van de 



ALV: delen van velden die 7 maanden niet gebruikt worden, delen van kosten van huur en mogelijke 

samenwerking zijn evidente voordelen. Wel zijn er vraagtekens bij de grootte van noodzakelijke 

rugbyvelden en het onder alle omstandigheden te beschermen graswicket. Het bestuur gaat verder 

in overleg met de rugbyclub en andere partijen en neemt de uitkomsten mee in het meerjarenplan. 

Het bestuur wijst op de vacature van commissielid voor het bedrijfscricket en doet dat in licht van de 

wedstrijdagenda.  Met Muntaz Cup,  een aantal externe wedstrijden en gebruik van ons veld door 

KNCB (o.a. vierdaagse tegen Schotland in kader van I-Cup) is die vol en moet er beroep gedaan 

worden op bereidheid van veel leden. 

Richard staat kort stil bij de ontwikkelingen rond VCC1, het vertrek van Viv en Philip Kingma naar 

Quick en Josh Linssen naar HBS. Daar tegenover staat de komst van een aantal nieuwe spelers die de 

gemiddelde leeftijd van het eerste niet zullen verhogen. Met Tim de Leede als hoofdcoach is de 

ambitie om top-4 in de Hoofdklasse te spelen. Er wordt al flink getraind en op de eerste bijeenkomst 

begin maart was een flink aantal spelers van VCC1 en 2 aanwezig. 

De jeugdagenda is ook vol met nu 99 leden en acht teams.  Met nu voor het eerst een team van 

meiden dat samen met meiden van HCC een competitie gaat spelen, het vijfde jeugdkamp en 

natuurlijk Flamingo cricket in augustus. 

Rondvraag 

Lex Nijhuis eldt dat de ieu e artifi ial  op het hoofd eld is gelegd. De a o odatieploeg is iet 
gerust op de kwaliteit. De gemeente heeft voor een goedkopere versie dan voorgesteld gekozen. Ze 

twijfelen of die op 11 april klaar is voor de eerste oefenwedstrijd. 

Frits Makkee doet de suggestie om in het meerjarenplan uitbreiding van acht naar 11 strips te 

overwegen.  Redelijk geringe meerkosten en duidelijke uitbreiding van speel- en 

trainingsmogelijkheden. 

Esther Corder vindt het jammer dat er met de verbouwing van de kantine geen rekening is gehouden 

met de wens van veel jeugdleden om een eigen hoekje te hebben.  Het muurtje is echt weg en kan 

nu niet teruggezet worden. De door Dorith van der Laan gesuggereerde Jeugdraad moet snel 

geïnstalleerd worden, met meer junioren dan senioren en de doelstelling van de vereniging een 

goede zaak.  Alie Hard zal dit oppikken. 

Piet Mieras betreurt de slechte communicatie  vanuit het bestuur. Dat geldt voor deze ALV met 

ontbreken van balans van stukken in hard copy. Maar dat gaat met name om berichtgeving via 

website en email. Het bericht van overlijden van een oud-bestuurslid bereikte veel leden te laat; hij 

had ook op aandacht voor dat overlijden in deze ALV gerekend. Het bestuur betreurt deze omissies 

en zegt toe de communicatie te willen verbeteren. 

Kees Hoppener besluit de rondvraag met een woord van dank aan alle bestuursleden en leden die 

zich ingezet hebben en weer in gaan zetten.  Er zijn dingen niet  goed gelope , aar i  zo  
vergadering ziet men soms over het licht dat er heel veel dingengoed gaan. De vergadering 

ondersteunt deze opmerking met applaus. 

Sluiting 

Richard de Lange sluit om 22.20 uur de vergadering 

 

Karel Philipsen 



Secretaris Voorburg Cricket Club 

 


