Notulen ALV 17 september 2014

1.

Opening
Voorzitter Theo Nooijen opent om 20.02 uur namens het bestuur de algemene leden vergadering en
heet alle aanwezigen van harte welkom.

2.

Mededelingen
 Er is geen reden af te wijken van de agenda zoals vermeld in de uitnodiging. Wel wordt bij
agendapunt 4 aangevuld dat zich nog geen kandidaat voor de bestuursfunctie heeft gemeld en
derhalve vanavond niets valt te kiezen.
 Het ledenaantal, opbouw en verloop in de tijd wordt gepresenteerd. De in- en uitgestroomde
leden worden vernoemd. Positief is dat het aantal jeugdleden voor het 3e achtereenvolgende jaar
is gegroeid. Jammer is dat dit alleen meisjes betreft. We blijven ons in de ledenwerving specifiek
richten op de doelgroep jongens.
 Net als vorig jaar wordt iedereen vanaf 15 jaar opgeroepen om 2 verplichte taken te kiezen. Vanaf
15 jaar kun je je voorkeur voor tijdwaarneming of fluiten aangeven. Vanaf 18 jaar mag je voorkeur
ook een kantinedienst zijn. Wie er snel bij is heeft voldoende keuze en wie niets kiest wordt alsnog
ingedeeld op de overgebleven posities. Via de website is de takenlijst in te zien en te downloaden.
Zelf geef je aan wanneer het je schikt. Op basis van je leeftijd en niveau beslist de vereniging
waarvoor je wordt ingezet. Vanaf dit seizoen zal de commissie wedstrijdwezen de takenlijst
beheren. Verderop in de notulen licht de commissie dit zelf verder toe.
 De afspraken rondom het gebruik van de sporthal en de kleedlokalen wordt nogmaals uitgelegd.
We spelen dit seizoen meer wedstrijden achter elkaar thuis. Op tijd beginnen is dus nog
noodzakelijker. De afspraken staan op de website en ook in de kantine op het digitale
publicatiebord.
 De Derde Helft heeft als doelstelling de sfeer in de kantine te verbeteren zonder dat dit directe
gevolgen heeft voor de consumptieprijzen. Met beperkte middelen dus. Leo is onlangs gestopt
als HVW afgevaardigde in de Derde Helft. Theo roept de leden op zich aan te melden als
belangenbehartiger van HVW in deze stichting de Derde Helft. De werklast zal beperkt blijven tot
±3 keer per jaar overleg.
 De aanleg van de beachvelden wordt nader besproken. Daarbij wordt eerst terug gekeken naar
wat er tot nu toe aan werk is verzet, wat op hoofdlijnen de kosten zijn en via welke
fondsenwervingsactiviteiten we dit denken te bekostigen. Van een deel van de fondsaanvragen
is al duidelijk dat we iets gaan krijgen, maar is de hoogte van het bedrag nog onzeker. Een tweetal
aanvragen zijn afgewezen en één is al uitgekeerd. Zodra er meer details bekend zijn zal hierover
op de HVW site en via het digitale publicatiebord worden bericht.
Vooruitkijkend zijn er meer plannen met de beachvelden. Zo zal er in mei en augustus intensief
buiten worden getraind. Vanuit de regio is belangstelling voor een beach-veldcompetitie. Ook
een zomeravondcompetitie voor vriendenteams is een mogelijkheid. Daarnaast kan het veld bij
vorst worden omgebouwd tot een heuse schaatsbaan. Om bovenstaande te kunnen realiseren is
wel de hulp van een aantal leden nodig die elk thema als project voorbereiden en begeleiden
totdat het kan worden ingepast in de normale werkwijze van de bestaande commissies.
 Sinds maart is de HVW website vernieuwd. De oude had geen uitstraling en was moeilijk te
onderhouden. Daardoor was er weinig inspiratie, was de inhoud niet actueel en werd de site
daarom slecht bezocht. Met externe hulp is in een praktisch werkbare omgeving een nieuwe
frisse layout opgezet. Er zijn slimme koppelingen ingebouwd naar bijvoorbeeld de NHV
competitiedatabase waardoor programma’s, uitslagen en standen realtime zichtbaar zijn.
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Onlangs is er nog een online webshop met sport- en vrijetijdskleding toegevoegd. Het beheer van
de website willen we graag bij een aantal leden onderbrengen die ieder een ingekaderd deel van
deze taak op zich willen nemen. Makkelijk is dat je dit thuis kunt doen en je zelf bepaald hoeveel
tijd je er in stopt en wanneer.
Sinds december 2013 beschikken we in de kantine over een digitaal publicatiebord met daarop
actuele informatie en nieuwsberichten, oproepen, uitslagen, standen, wedstrijdprogramma’s,
verjaardagen, achtergrondinformatie, etc. te zien is. Eventueel kan dit worden afgewisseld met
een korte film. Dit publicatiebord staat aan als de kantine open is. Iedereen kan er zijn voordeel
mee doen zolang het de club dient. We zoeken nog 1 of enkele personen die het beheer op zich
willen nemen. Ook hier geldt; dat je dit thuis kunt doen op de momenten dat het jou past.
Door het Rabobank Fonds Maatschappelijke Betrokkenheid zijn we genomineerd als een van de
kanshebbers op een geldelijke bijdrage voor ons beachproject. De hoogte wordt bepaald doordat
leden van de Rabobank online hun stem kunnen uitbrengen op de genomineerden. Middels een
korte promotiefilm worden Rabobank-leden gewezen op het belang van hun steun aan ons
beachproject. Help ons Rabobankleden op te roepen hun stem aan ons te gunnen.
De mededelingen worden afgesloten met een samenvatting van eerdergenoemde vacatures,
aangevuld met de vacatures coördinator verenigingsscheidsrechters, trainers D3 en H3, coach H2
en bestuurslid.

3.

Vaststellen notulen ALV 18 september 2013
Direct na afloop van de vorige ALV zijn de notulen via de nieuwsbrief verspreid. Ook waren ze vanaf
dat moment via de website te downloaden. Ze worden per pagina via het projectiescherm doorlopen.
Omdat er verder geen op-of aanmerkingen zijn worden ze unaniem goedgekeurd. Theo bedankt de
notulisten.

4.

Bestuursverkiezingen
Zoals in de uitnodiging vermeld is bestuurslid Mark van Mil aftredend en niet herkiesbaar. Mark is na
afronding van zijn studie in een drukke baan beland, waarbij hij onregelmatig en onverwacht in het
buitenland werkzaam is. Dit was voor mark moeilijk te combineren met zijn bestuurstaken en heeft
hem doen besluiten zich niet meer kandidaat te stellen voor een volgende termijn. Theo bedankt
Mark namens het bestuur en de leden voor zijn inzet en overhandigd hem een cadeaubon.
Daar zich niemand kandidaat heeft gesteld wordt er vanavond geen nieuw bestuurslid gekozen. Theo
doet een klemmend beroep op alle leden om zich alsnog kandidaat te stellen voor deze functie. Om
de wensen van de vereniging (jullie leden dus) goed in te kunnen vullen is een voltallig en daarmee
slagvaardig bestuur nodig. Het niet invullen van de lege plek zal praktische gevolgen hebben. Wie
informatie wil of zich geroepen voelt kan op elk moment contact opnemen met het bestuur.

5.

Jaarverslag
In chronologische volgorde worden alle activiteiten en bijzonderheden van het afgelopen seizoen
gepresenteerd. We zijn met z’n allen erg actief geweest en we hebben veel gerealiseerd. Verdere
details zijn ook terug te vinden in de ALV publicatie, te downloaden via de website.
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6.

Presentielijst
134 leden en 37 ouders van jeugdleden zijn uitgenodigd. Daarvan hebben 57 zich correct afgemeld,
43 leden zijn zonder kennisgeving afwezig. Er zijn 45 stemgerechtigde leden aanwezig.

7.

Financieel jaarverslag
Penningmeester Daphne van Bergen doet uitgebreid verslag van de financiën over het afgelopen
seizoen. Het jaar is in financieel opzicht goed afgesloten, met een positief resultaat. De uitgaven
hebben we wederom onder controle. De vereniging is financieel gezond, met voldoende liquide
middelen en weinig tot geen schulden, ook de nog te ontvangen bedragen zijn onder controle.
De activiteiten tijdens het beachhandbal-toernooiweekend waren aanleiding voor enkele financiële
vragen die naar tevredenheid door Daphne worden beantwoord. We kunnen ook in dat opzicht
terugkijken op een geslaagd toernooi.
Bij de vorige ALV is Ineke van der Wielen, jarenlang steun en toeverlaat van de penningmeester,
gestopt. Helen van den Broek heeft nadien de taken van Ineke overgenomen en ondersteunt
inmiddels Daphne bij haar operationele taken.

8.

Begroting 2014-2015
Daphne licht uitgebreid de begroting van het aankomende seizoen toe. 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.

9.

Jaarverslag van de kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
De kascommissie, deze keer bestaande uit Maarten Rongen en Zinzi van Bergen, verklaren 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.
Zinzi blijft lid van de kascommissie. Pieter Relou vult hem aan bij de volgende kascontrole. Harm
Berents dient zich aan als reserve lid.

10.

Huishoudelijk reglement (HR)
Door de zojuist gewijzigde bestuurssamenstelling zal – met instemming van de ALV - ook het HR op
dit punt worden aangepast. Een afschrift is terug te vinden op de website.

11.

Toelichting Technische Staf
Dian benoemt de volgende 5 jeugdteams; F2, F1, E1, C1 en B1, allemaal meiden.
Doelstelling voor de jeugdtrainers en coaches is om de technische en tactische elementen in het spel
op één lijn te brengen. Daarmee jeugdspelers te ontwikkelen en ze zoveel mogelijk handbalplezier te
geven. Jasper Albers is als jeugdcoördinator actief om de jeugdtrainers en coaches samen te brengen
en beter te laten samenwerken. De jeugdcommissie – bestaande uit Eri, Saskia en Dian – overziet
verder diverse praktische jeugdzaken.
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Gerold geeft aan dat bij de senioren 3 heren teams blijven bestaan. De HRec zijn helaas als team
gestopt. De overgebleven recreanten hebben zich inmiddels bij de H3 gevoegd. Het verjongde H1
team zal wederom worden geleid door Hans Zwaan met ondersteuning van Mart Albers.
Bij de dames zijn de teams ongewijzigd; 3 senioren en 1 recreantenteam. Frank van den Broek is
inmiddels opgevolgd door Gerold zelf, waarbij Frank van der Velden de D2 zal trainen en coachen.
Naar een passende invulling voor D3 wordt nog gezocht. Vooralsnog blijft Frank deze dames trainen
en Ramona neemt het coachen op zich.
In aanvulling op Dian geeft Gerold aan dat er dit seizoen speciale keeperstrainingen zijn. De
coördinatie is in handen van Johan Verheijen, die 1x per maand wordt bijgestaan door Herman
Breuer en enkele oud HVW keepers.
12.

Toelichting commissie Wedstrijdwezen
Inge Goossens geeft uitleg over de samenstelling en rolverdeling van de vernieuwde commissie
wedstrijdwezen. Details hierover zijn na te lezen op de website. Inge staat in het bijzonder stil bij de
vertrekkende commissieleden Anjo en Rieny die ze namens de hele commissie bedankt voor hun
steun en vertrouwen. Rieny en Anjo op hun beurt wensen de commissie veel succes en plezier toe.
Theo geeft aan dat beide dames medeoprichters zijn van de vereniging en sindsdien lid van het
wedstrijdsecretariaat. Naast allerlei ander functies waren met name deze werkzaamheden
veelomvattend en hebben zich over een lange periode uitgestrekt. De niet aflatende inzet, ijver en
betrokkenheid van Anjo en Rieny maakt dat ze zich daarmee op bijzondere wijze verdienstelijk
hebben gemaakt en bijgedragen aan het succes van de vereniging. Namens bestuur en leden worden
beide dames benoemd tot Erelid van de vereniging. In het bijzijn van hun familie worden felicitaties,
bloemen een oorkonde en een blijvende herinnering uitgewisseld.

13.

Rondvraag
Er zijn geen verdere vragen.

14. Sluiting
Theo bedankt namens het bestuur alle aanwezigen voor hun komst, inbreng en aandacht om
vervolgens de vergadering om 21:56 uur af te sluiten.
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