Notulen ALV 18 september 2013

1.

Opening
Voorzitter Theo Nooijen opent na wat technische problemen met de geluidsinstallatie om 20.05 uur
namens het bestuur de algemene leden vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2.

Mededelingen
 De agenda is op twee punten gewijzigd; aan punt 4 wordt de herverkiezing van bestuurslid
Frans Keijzers toegevoegd. Verder wordt punt 10 toelichting technisch beleid vervangen door
toelichting activiteitencommissie.
 De gewijzigde organisatiestructuur van de vereniging wordt toegelicht. Verdere info is ook op
de website terug te vinden.
 Het ledenaantal, opbouw en verloop in de tijd wordt grafisch gepresenteerd. Duidelijk is dat de
nagenoeg afwezige mannelijke jeugdleden ons punt van zorg is. Er zal gericht worden geworven
op deze doelgroep.
 Iedereen wordt net als vorig jaar in de gelegenheid gesteld om weer vrijetijdskleding en
sportaccessoires via de vereniging te bestellen. HVW voorziet in een club logo en een aardige
korting.
 Net als vorig jaar wordt iedereen opgeroepen om 2 verplichte taken op het competitie- schema
in te vullen. Vanaf 15 jaar kun je tijdwaarneming of fluiten, vanaf 18 jaar mag je ook voor
kantinedienst kiezen. Wie er snel bij is heeft voldoende keuze en wie niets kiest wordt door het
bestuur alsnog ingedeeld op de overgebleven posities.
 De Gemeentelijke regelgeving rondom het gebruik van de sporthal en de kleedlokalen wordt
nogmaals uitgelegd.
 De vereniging vindt het belangrijk dat leden in een veilig klimaat kunnen sporten. Eén van de
maatregelen genomen ter preventie van seksuele intimidatie is het invoeren van een Verklaring
Omtrent Gedrag (VOG) voor alle kaderleden (trainers/coaches/begeleiding). Het invoeren van
een VOG binnen de sport is geen garantie maar geeft wel meer zekerheid over het verleden van
personen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een
daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen.
 Presentielijst: er waren 176 leden uitgenodigd. Van de leden hebben zich er 81 afgemeld, 45 zijn
zonder kennisgeving afwezig. Er waren 49 stemgerechtigden leden aanwezig of
vertegenwoordigd.

3.

Vaststellen notulen ALV 19 september 2012
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
Bij binnenkomst hebben alle stemgerechtigde leden al de betreffende stembriefjes ontvangen. Er
wordt terstond een stemcommissie geformeerd die de uitgebrachte stemmen zullen tellen.
Secretaris Frans Keijzers is statutair aftreden en herkiesbaar.
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Nadat vorig jaar Miranda Nabuurs als penningmeester afscheid heeft genomen, draagt het bestuur
Daphne van Bergen nu formeel voor als nieuwe penningmeester. Daphne heeft zich direct na
afloop van de vorige ALV gemeld als kandidaat-penningmeester en draait sindsdien als zodanig
mee. Alle bevoegdheden zijn inmiddels aan Daphne overgedragen.
Aftredend en niet herkiesbaar bestuurslid Wim Theuws licht zijn vertrek toe. Het bestuur en de
leden bedanken Wim met bloemen en een presentje voor zijn inzicht, gedreven inzet en positieve
bijdrage.
Het bestuur draagt Anouk Vercammen voor als nieuw bestuurslid. Anouk is al jaren lid van de
activiteiten- commissie en voorzitter van de dit jaar heropgerichte toernooiencommissie.
Bij vaststelling van de uitgebrachte stemmen zijn Frans, Daphne en Anouk unaniem
herkozen/gekozen.
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.
Als bijzondere activiteit wordt het woord gegeven aan de heer Ton Loeffen van de Nederlandse
Katholieke Sportfederatie. Na zijn inleiding wordt Peter Aben naar voren gevraagd. Sinds de
oprichting van HVW in 1981 is Peter 25 jaar als voorzitter actief geweest. Daarnaast was en is hij bij
diverse teams als trainer en/of coach betrokken, en is hij al ruim 30 jaar actief als scheidsrechter.
Peter heeft het verenigingsleven en de handbalsport in Wanroij en omgeving mede vorm en inhoud
gegeven. Daarbij heeft hij anderen gestimuleerd, gemotiveerd en geïnspireerd hetzelfde te doen.
Aan hem wordt dan ook het NKS erelidmaatschap en de bijbehorende zilveren NKS-speld uitgereikt.
Peter’s vrouw Francien wordt door Ton bedankt voor haar steun middels een grote bos bloemen.

6.

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.
In de afgelopen 7 jaar is Ineke van der Wielen op de achtergrond actief geweest als uitvoerend
controller. Onlangs heeft Ineke te kennen gegeven te willen stoppen. Ze wordt namens de leden
door het bestuur bedankt voor haar inzet en vakwerk middels bloemen en een presentje.

7.

Begroting 2013-2014
Penningmeester 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.
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8.

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

9. Huishoudelijk reglement (HR)
Omdat het HR verouderd, en op een aantal punten strijdig met de statuten was, heeft het bestuur
besloten deze te herschrijven. Het concept huishoudelijk reglement is samen met de uitnodiging
toegestuurd. Met enkele kleine aanpassingen worden deze door de ALV goedgekeurd en treedt het
per direct in werking. Een afschrift is terug te vinden op de website.
10. Presentatie activiteitencommissie
Linda Aben, Erik Hendriks, Karlijn Selten, Mieke van de Steeg, Anouk en Inge Vercammen en Roos
van der Wielen vormen momenteel de activiteitencommissie. Deze commissie organiseert jaarlijks
het mixtoernooi, de afsluitende activiteit voor de jeugd, het kaderfeest, handbalkamp en de daaruit
volgende filmavond, het uitje naar een divisiewedstrijd en tot voor kort ook de eigen toernooien.
Deze laatste activiteit is intussen ondergebracht bij de toernooiencommissie.
Het aanstaand kampweekend wordt door middel van een promotiefilmpje nogmaals onder de
aandacht gebracht. Afsluitend worden leden aangespoord tips voor nieuwe activiteiten aan te
dragen.
11. Rondvraag
Rieny vraagt of er geen boetelijst is.  Hierop kan niet direct antwoord worden gegeven. Wel is
duidelijk dat we afgelopen seizoen nagenoeg geen boetes hebben gehad.
Ellen vraagt of er in 2014 nieuwe regels komen voor de kantine  Ja, de gemeente heeft een
concept verordening gepubliceerd. In praktijk zal er voor ons niet veel veranderen.
Vanaf wanneer kan men zich voor de verplichte taken opgeven  uiterlijk einde van de maand,
mogelijk al volgende week.
12. Sluiting
Theo bedankt namens het bestuur alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om
21:35 uur.
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