Notulen ALV 20 september 2017

1.

Opening
Voorzitter Theo Nooijen opent om 20.00 uur namens het bestuur de algemene leden vergadering in
de kantine van handboogvereniging Landmans Eendracht en heet alle aanwezigen van harte welkom.
Er zijn geen aanvullingen of wijzigingen op de agenda zoals deze bij de uitnodiging is verzonden.

2.

Mededelingen
 Het ledenaantal, opbouw en verloop in de tijd wordt gepresenteerd. De in- en uitgestroomde
leden worden vernoemd. Daarbij wordt opgemerkt dat er 7 nieuwe leden onder de 12 jaar zijn
ingestroomd, en 2 leden onder 12 jaar zijn uitgestroomd. Dit is mede het gevolg van het actieve
beleid op gebied van jeugdledenwerving en -behoud. Het totale ledenaantal is met drie
afgenomen, mede door de uitstroom van een relatief hoog aantal dames senioren. De verhouding
mannelijke leden is daardoor van 38% naar 40% opgeklommen. De vereniging telt nu 149
natuurlijke leden.

3.



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. Via de website kun je weer de takenlijst inzien en is deze te
downloaden. Wedstrijdwezen – dit seizoen bestaande uit Kim Hendriks en Petra Maassen administreert de aanmeldingen dus wacht niet tot het overwaait want je komt toch aan de beurt
en nu is er nog voldoende te kiezen.



In voorgaande ledenvergadering is gesproken over Stichting de Derde Helft. Deze stichting is 50%
HVW en 50% Unicum en behartigt de exploitatie van de kantine. Unicum heeft eerder
aangegeven haar activiteiten in deze stichting te willen beëindigen. Daarop is in goed overleg
door een onafhankelijk kundig persoon de waarde bepaald. Vervolgens zijn er onderhandelingen
gevoerd die niet hebben geleid tot overeenstemming. Dus gaat alles door zoals het was met het
verschil dat voorzitter Jan van de Weem is gestopt. De stichting bestaat nu uit twee bestuursleden
HVW (Helen van den Broek en Theo Nooijen) en twee bestuursleden Unicum (Rob Walraven en
Xander Nuijs).



In de kantine staat sinds een week een nieuwe kassa. De vaste kantinemedewerkers hebben
inmiddels uitleg gehad. De nieuwe werkwijze zal zeker wennen zijn, echter is wel benodigd voor
meer inzicht in de relatie voorraad en omzet. De kassa geeft overzichtelijke dagrapporten en
periodieke rapportages. Elk artikel heeft een eigen artikelcode en daarnaast geeft de kassa ook
aan hoeveel wisselgeld er gegeven dient te worden. Een ‘nieuwe’ afspraak is dat er dezelfde
avond nog betaald gaat worden. Deze zal strikt worden gehandhaafd.
Leden is aangeraden om samen met een kantinemedewerker (of een ander lid welke al ervaring
heeft met de kassa) de nieuwe werkwijze door te nemen. Tevens ligt er een handleiding in de
kantine. Het bestuur van Stichting de Derde Helft blijft op zoek naar een betaalbare pinoplossing.

Presentielijst
Leden 17 jaar en ouder
Ouder(s) van jeugdleden
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Uitgenodigd
106
41

Aanwezig
34
5

Afgemeld
37
9

Afwezig z.k.
35
27
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4.

Vaststellen notulen ALV 21 september 2016
In de week na de vorige ALV waren de notulen via de website te downloaden. nieuwsbrief. Ook
werden in de week na de vorige ALV via de Nieuwsbrief gepubliceerd. HVW is open en transparant,
maar de notulen worden wel zo opgesteld dat vertrouwelijke stukken of zaken ten aanzien van
personen veralgemeniseerd worden. Per tafel ligt minimaal een geprint setje notulen. De notulen
worden vervolgens per pagina doorlopen. Omdat er verder geen op-of aanmerkingen zijn worden ze
unaniem goedgekeurd.

5.

Bestuursverkiezingen
Zoals ook al in de uitnodiging vermeld zoekt het bestuur nog steeds naar versterking. Als kandidaat
draagt ze Emy Hermens – van der Wielen voor. Emy is van jongs af aan betrokken bij de vereniging
als speler en onlangs als coach. Helaas is Emy vanavond verhinderd maar ze heeft aangegeven zeer
geïnteresseerd te zijn in het mede besturen van de vereniging. Jasper en Kevin bieden zich aan als
stemcommissie. Als na de schriftelijke stemming de stemmen zijn geteld volgt de uitslag: nul blanco
stemmen of stemmen tegen, alle stemmen voor. Theo bedankt namens Emy de aanwezige leden
voor het gestelde vertrouwen en wenst ze veel succes en plezier toe. Het bestuur wil graag een
afspiegeling zijn van haar leden. Met de verdere verjonging van de vereniging is eerder op de
ouderavond al het verzoek aan de ouders uitgesproken om ook plaats te nemen in het bestuur. Dit
wordt nog een keer benadrukt.

6.

Algemeen 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. Goed
nieuws is dat er een sponsorcontract is afgesloten met FysioXperts voor de komende vijf seizoenen.
Op de rug van de nieuwe tenues (later meer hierover) staat vanaf nu het logo van FysioXperts.
Verdere details zijn ook terug te vinden in de ALV publicatie, te downloaden via de website.

7.

Nieuw wedstrijd tenue
Vanaf de competitiestart 2017/2018 zal er gespeeld worden in de nieuwe tenues. Hierbij is nieuw
dat er ook een borstnummer is (vanaf de D-jeugd). Daarnaast staat naast het logo van de
hoofdsponsor Bouwcenter Centen op de borstzijde, het logo van FysioXperts op de rugzijde. De oude
tenues zullen voor een vriendschappelijk prijsje verkocht worden aan de leden tijdens de
seizoensopening van 8 oktober. Daarnaast worden er tijdens de seizoensopening teamfoto’s en
individuele profielfoto’s gemaakt worden. Leden welke niet aanwezig kunnen zijn, kunnen op een
nog te noemen trainingsavond nog op de foto. Er wordt gevraagd of er al een tijdschema is voor de
shoot. Dit is nog niet bekend, maar wordt z.s.m. gecommuniceerd met de leden. De profielfoto’s
worden gebruikt voor de digitale inschrijving bij het Nederland Handbal Verbond en dus op het
digitale wedstrijdformulier. Daarnaast kunnen deze foto’s gebruikt worden voor interne
communicatie waaronder het publicatiebord in de kantine. Mochten leden niet willen dat hun foto
gebruikt wordt, dan kan dit voor- of achteraf aangegeven worden aan de commissie Communicatie
en wordt de foto niet geplaatst c.q. alsnog verwijderd.
Oude tenues dienen na komend weekend meteen ingeleverd te worden bij de commissie facilitair
aangezien de tenues in de teamtassen omgewisseld dienen te worden voor de competitiestart.
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8.

Pauze
Conform planning is er om 21:00u pauze.

9.

Financieel jaarverslag en begroting
Penningmeester Daphne van Bergen doet 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. Er zijn weinig
afwijkingen t.o.v. voorgaand jaar. Positief was afgelopen boekjaar het oud papier. Omdat we geen
invloed hebben op de marktwerking begroten we altijd met een langjarig gemiddelde. Vragen over
het financieel jaarverslag worden door Daphne beantwoord. Ze licht ook 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.
De langjarige gezonde financiële positie van de vereniging is voor het bestuur aanleiding om dit ten
goede te laten komen aan de leden door uitbreiding van duurzame trainingsmaterialen, vernieuwing
van de materiaalopslag in de sporthal en ook een verlaging van de eigen bijdrage kamp. De
Activiteitencommissie haakt hierop in door aandacht te vragen voor het aankomende kamp. Leden
die mee willen wordt gevraagd om zich zo snel mogelijk aan te melden. Daarnaast wordt aangegeven
dat leden zich aan kunnen melden voor het ranja- / bierpong toernooi bij de seizoensopening.

10. Jaarverslag van de kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
De kascommissie, deze keer bestaande uit Harm Berents en Marieke Rongen, verklaren eerder deze
avond 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.
Marieke blijft nog een tweede jaar lid van de kascommissie. Mieke van de Steeg schuift door van de
reservebank. Renske Kusters vult haar als reserve aan bij de volgende kascontrole.
11.

Huishoudelijk reglement (HR)
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.

12.

Rondvraag
Gedurende de avond is blijkbaar alles al duidelijk geweest of toegelicht want er zijn geen verdere
vragen.

13. Sluiting
Theo bedankt namens het bestuur alle aanwezigen voor hun komst, inbreng en aandacht. Ook
bedankt hij handboogvereniging Landmans Eendracht voor hun gastvrijheid om vervolgens de
vergadering om 21:30 uur af te sluiten.

Notulen ALV 20 september 2017

Pagina 3 van 3

