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1. Opening  
Voorzitter Theo Nooijen opent om 20.00 uur namens het bestuur de algemene leden vergadering en 
heet alle aanwezigen van harte welkom. Voor de eerste keer op vrijdagavond. Uit de belangstelling 
en reacties zal blijken of dit voor herhaling vatbaar is. Er is geen aanvulling op de agenda zoals 
verstuurd bij de uitnodiging, wel wordt punt 2 ‘presentielijst’ doorgeschoven tot na de pauze. 

 
2. Mededelingen  

• Het ledenaantal, opbouw en verloop in de tijd wordt gepresenteerd. De in- en uitgestroomde 
leden worden vernoemd. Daarbij wordt opgemerkt dat er 15 nieuwe leden zijn ingestroomd, en 
10 leden zijn uitgestroomd. De verhouding mannelijke en vrouwelijke leden is 46% om 54%. De 
vereniging telt nu 155 natuurlijke leden. De gepresenteerde grafiek laat het ledenverloop over 
de afgelopen 38 jaar zien.  Het aandeel jeugdleden is in de afgelopen 7 jaar toegenomen, mede 
het gevolg van het actieve beleid op gebied van jeugdledenwerving en -behoud. 
 

• Vanuit de jeugdcommissie wordt dit laatste toegelicht. Er wordt actief beleid gevoerd ten aanzien 
van jeugdtrainingen en jeugdkaderleden. Daarbij wijst Jurgen op de vacatures bij met name D2. 
Hij doet nadrukkelijk een beroep op de kwaliteiten van ervaren seniorenspelers. Vanuit de ALV 
komt de vraag om een concrete lijst met datums en tijden. Hierin zal worden voorzien.  
 

• De club is nadrukkelijk zichtbaar bij jeugdsport initiatieven zoals Sjors Sportief en Koningsspelen, 
beide gericht op de basisscholen. Ook het project Kleine Kanjers, een samenwerking met 
Constantia gericht op kinderen van 2 t/m 4, is prima uit de startblokken gekomen. In twee 
groepen van 15 kinderen elk wordt in de zomer buiten en in de wintermaanden binnen gesport. 

 

• Om iedereen tijdig aan zijn of haar wedstrijd te kunnen laten beginnen worden dit jaar twee 
praktische veranderingen doorgevoerd. De bond geeft per type (jeugd)wedstrijd aan hoeveel tijd 
er moet worden gereserveerd. Wij hebben daarbovenop extra tijd ingeroosterd.  
Daarnaast wordt van de wedstrijdtafel verlangt dat ze in de rust 5 minuten en na de wedstrijd de 
nog resterende tijd tot aan de volgende wedstrijd instellen zodat de zoemer gaat op het moment 
dat de volgende wedstrijd dient te beginnen. Dit betekend wel dat uitloop (tijdstops) in een 
wedstrijd ten koste gaan van de tijd tussen deze en de volgende wedstrijd maar niet wordt 
doorgeschoven naar latere wedstrijden waarbij de laatste wedstrijd de dupe wordt. 

 

• In de NieuwsFlits heeft al een oproep gestaan om een werkgroep te vormen ter voorbereiding op 
ons 40 jarig jubileumjaar in 2021. Peter Aben, Rieny Reijnen en Tanja van Duren hebben hier al 
gehoor aan gegeven. Gerold vraagt de ALV wie er nog meer wil helpen met de organisatie van 
alle activiteiten rondom dit feest. 

 
3. Vaststellen notulen ALV 2018 

Zoals jullie de laatste jaren van gewend zijn worden de notulen ongeveer een week na de ALV 
gepubliceerd op de clubwebsite. In de Nieuwsflits wordt hierover bericht. HVW is open en 
transparant, maar de notulen worden wel zo opgesteld dat vertrouwelijke stukken veralgemeniseerd 
worden en zaken ten aanzien van personen worden geanonimiseerd. Omdat er tijdens deze ALV 
verder geen op-of aanmerkingen zijn worden de notulen van afgelopen ALV unaniem goedgekeurd.  
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4. Verslag kantine / stichting de Derde Helft 
Leo legt uit hoe de bestuurlijke rollen zijn verdeeld. Leo is voorzitter, Sander is secretaris en Helen 
bewaakt de financiën. Jaarlijks zal op de ALV verantwoording worden afgelegd over hoe het met de 
kantine gaat en wat de toekomstplannen zijn. De openingstijden van de kantine met bijbehorende 
vaste kantinemedewerkers worden genoemd. Alle ‘gaten’ in de planning komen terug op de 
vrijwilligerstakenlijst van de club.  
 
Naast het bemannen van de bardiensten zijn er ook vrijwilligers nodig voor het onderhoud van de 
kantine. Zo is afgelopen seizoen de buitenkant en een deel van het meubilair geschilderd. Er wordt 
nog een ronde georganiseerd voor verder schilderwerk en andere klusjes. 
 
Leo legt uit wat er afgelopen seizoen is veranderd zoals de pinautomaat en vraagt naar de wensen 
en behoeften ten aanzien van het assortiment. Ook is de Derde Helft uitdrukkelijk op zoek naar 
uitbreiding van het aantal vaste kantinemedewerkers om de soliditeit en kwaliteit van de 
dienstverlening te vergroten. Wie 4-5 keer per jaar tijd heeft en dit leuk vind kan zich melden en is 
daarmee ook meteen van de andere vrijwilligerstaken vrijgesteld. 
 
Helen doet voor de eerste keer verslag van de kosten en opbrengsten, de balans en de begroting. 
Omdat het boekjaar van de kantine niet gelijk liep met dat van de club is er eenmalig een verlengd 
boekjaar (anderhalf jaar) geweest. Vanaf nu lopen de boekjaren synchroon. De resultaten zijn in lijn 
met de verwachtingen positief. 

 
5. Toelichting aanpassing commissiestructuur 

Zoals in de bijlage van de uitnodiging al verwoord werkt de club al jaar en dag met een commissie- 
structuur voor de verschillende werkgebieden (TS, JC, activiteiten, toernooien, facilitair, wedstrijd- 
wezen, acties, communicatie). Het blijkt steeds moeilijker te zijn vrijwilligers te vinden en enthousiast 
te houden voor zo’n commissietaak. Vanuit de commissie activiteiten en toernooien is het initiatief 
geopperd om deze structuur los(ser) te laten en het werk op te delen in kleinere overzichtelijkere 
blokken.  
 
Daarom is het idee geboren om alle commissietaken op te knippen in een activiteitenmatrix waarbij 
je zelf kunt bepalen wat je leuk vind en hoeveel tijd je beschikbaar hebt voor de vereniging. Wil je 
dus geen totaalpakket maar ben je wel in voor bijvoorbeeld de organisatie van het mixtoernooi dan 
is dat prima. Het werkgebied en beschikbare tijd baken je zelf af en pas je zo nodig zelf aan. 
 
Theo licht deze plannen toe en legt uit hoe het bestuur de samenhang en balans tussen de 
verschillende werkgebieden bewaakt. Per werkgroep zal iemand de contactpersoon zijn van en naar 
het bestuur. Kennis en ervaring wordt geborgd in een draaiboek waardoor het niet moeilijk hoeft te 
zijn om in te stromen of door te schuiven. 
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6. Wedstijd gerelateerde vrijwilligerstaken 
Het bestuur uit zijn zorgen over de invulling hiervan. Wat te doen als personen niet reageren op de 
oproep om een taak te kiezen? Dwingend toewijzen of verzuim straffen heeft niet de voorkeur maar 
op een gegeven moment ontkomen we er niet meer aan. Wat te doen als er een speelronde niet 
volledig is gevuld? Een uitzendbureau bellen is geen optie. De kantine dicht? De wedstijd afgelasten 
kan ook niet. De takenlijst staat vanaf zondagavond weer open op de website met de oproep om 3 
taken per persoon te kiezen en aan wedstrijdwezen door te geven. Personen die van voorgaand 
seizoen nog een open taak hadden staan krijgen vanuit het bestuur de opdracht deze taak alsnog in 
te halen. Zij moeten een 4e taak kiezen die moet worden ingevuld in het 1e of 2e thuisweekend. Op 
initiatief van Koen Rutten zal het bestuur per team een afgevaardigde opgeroepen om samen naar 
de takenlijst te kijken. Per team zal worden bekeken hoeveel teamleden gehoor hebben gegeven aan 
de oproep en welke teamleden hierin verzaken. Elk team dient de eigen teamleden hierop aan te 
spreken alvorens het bestuur kan besluiten tot verdere stappen. 
 

7. Bestuursverkiezingen 
Zoals in de uitnodiging vermeld zijn Daphne en Koen statutair aftredend en herkiesbaar. Beide 
worden herkozen en bedanken de ALV voor het gestelde vertrouwen. Jurgen – al driekwart  jaar 
actief als kandidaat bestuurslid - wordt tot bestuurslid gekozen. Helen legt haar bestuursfunctie bij 
de club neer om zich volledig te kunnen richten op haar bestuursfunctie bij Stichting De Derde Helft. 
Haar secretariële bestuurstaken van de vereniging worden overgenomen door Gerold. Namens alle 
leden wordt Helen bedankt voor haar afgelopen vier bestuursjaren en overhandigt Daphne haar een 
bos bloemen en een bedankje. Theo bedankt namens het bestuur iedereen voor het gestelde 
vertrouwen. 
 

8. Vaststelling wijziging huishoudelijk reglement 
Er hoeven geen aanpassingen te worden doorgevoerd in het Huishoudelijk Reglement behoudens de 
mutatie in de bestuurssamenstelling zoals eerder vanavond aangegeven. Een afschrift van het 
Huishoudelijk Reglement is terug te vinden op de website. 
 

9. Algemeen jaarverslag / pauze 
Alle activiteiten en bijzonderheden van het afgelopen seizoen zijn in chronologische volgorde 
verwerkt in een vijf minuten durend filmpje. In de pauze van de ALV wordt het filmpje afgespeeld 
waarna het zal worden gepubliceerd op Facebook, website en via de Nieuwsflits.  
 

10. Presentielijst 
Naast de ouders van jeugdleden zijn 99 stemgerechtigde leden opgeroepen. Daarvan hebben 35 
leden zich correct afgemeld. 33 leden zijn aanwezig op de ALV, 31 leden zijn zonder tegenbericht 
afwezig. Vergeleken met vorig jaar is dit niet beter of slechter (98 opgeroepen, 33 afgemeld, 30 
aanwezig, 35 afwezig zonder kennisgeving) 
  

11. Financieel jaarverslag en begroting 
Penningmeester Daphne doet verslag van de financiën over het afgelopen seizoen. Het jaar is met 
een negatief resultaat afgesloten. Details worden tijdens de ALV in alle openheid toegelicht en vragen 
worden beantwoord. De oud-papier- en reclamebordopbrengsten vallen lager uit als begroot. Door 
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de marktwerking is de kiloprijs voor oud papier extreem laag. In Boxmeer, waar met een 
kraakperswagen wordt ingezameld, zijn de opbrengsten inmiddels lager als de transportkosten en 
moet er geld bij. Ook is de afkoopsom voor de kantine een eenmalige bijzondere last. De vereniging 
had en houd een gezonde financieel stabiele basis, met voldoende liquide middelen en weinig tot 
geen schulden.  
Ook de begroting van het aankomende seizoen wordt door Daphne toegelicht. Er is een nulresultaat 
begroot. De basis voor de begroting voor het nieuwe seizoen zijn de resultaten van de afgelopen 
seizoenen, rekening houdend met de ontwikkelingen in de markt, omgeving, gemeente, etc.  
 

12. Jaarverslag van de kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie 
De kascommissie, deze keer bestaande uit Mieke van de Steeg en Renske Kusters, verklaren eerder 
deze week de kascontrole te hebben uitgevoerd. De financiële administratie is duidelijk, 
overzichtelijk en alle uitgaven zijn verantwoord met declaraties en bankafschriften. Er zijn geen 
onjuistheden of onregelmatigheden aangetroffen. De ALV dechargeert het bestuur voor het 
gevoerde financiële beleid.  
Renske blijft nog een tweede jaar lid van de kascommissie. José Kappel-van Mil schuift door van de 
reservebank. Robert Jans vult haar als reserve aan bij de volgende kascontrole.  

 
13. Kennisquiz 

Met een elftal vragen wordt op een ludieke manier de kennis over de financiën van de club getoetst. 
Aanwezigen melden zich via Kahoot aan en dingen mee naar de goed gevulde, door Bouwcenter 
Centen gesponsorde emmer met allerhande bouwmaterialen en gereedschappen. Erik Hendriks wint 
de quiz, gevolgd door ‘ik weet het nie’ en Pieter Relou.    
 

14. Rondvraag 
Er wordt zeer positief gereageerd op de quiz. 
Roos vraagt een ieder om zich op te geven voor het kampweekend en vraagt ook of er leden zijn die 
haar en Anouk op zaterdag willen helpen met de lunch en avondmaaltijdbereiding in de keuken. 
Kookervaring is geen vereiste.   
   

15. Sluiting 
Als er geen verdere vragen zijn bedankt Theo namens het bestuur alle aanwezigen voor hun komst, 
inbreng en aandacht om vervolgens de vergadering om 22:02 uur af te sluiten waarna er in de kantine 
wordt nagepraat over de quiz en de besproken onderwerpen op deze ALV. 


