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1. Opening  
Voorzitter Theo Nooijen opent om 20.09 uur namens het bestuur de algemene leden vergadering 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  

 Er zijn 109 stemgerechtigde leden uitgenodigd. Omdat bij schatting niet de meerderheid van deze 
leden aanwezig is wordt de vergadering direct gesloten. Onmiddellijk wordt een nieuwe 
vergadering geopend waarbij statutair de meerderheid van de aanwezige leden een besluit kan 
doen gelden.  

 

 Het ledenaantal, opbouw en verloop in de tijd wordt gepresenteerd. De in- en uitgestroomde 
leden worden vernoemd. De ledenwervingsactiviteiten beginnen duidelijk vruchten af te werpen. 
Zo is het aantal jeugdleden al een jaar of 4 aan het groeien en ook voor het eerst in 10 jaar is het 
totale ledenaantal weer gegroeid. De vereniging telt nu 152 natuurlijke leden. 

 

 Het beleid ten aanzien van de al eerder genoemde ledenwerving en -behoud wordt verder 
toegelicht. Er is veel aandacht besteed aan handbaltrainingen tijdens de reguliere gymlessen op 
school en na school. Naast de al versterkte kaderbezetting op de keeperstrainingen waren er ook 
speciale workshops met Tonio van Rhee. Ook was er een goed bezochte clinic met international 
Michelle Goos gevolgd door een bezoek aan een heuse EK kwalificatiewedstrijd van Oranje tegen 
Oostenrijk. Met bijna 100 leden en ouders naar ‘s-Hertogenbosch. De beide toernooien met Kerst 
en in juni waren voor jeugd- en seniorenleden het jaarlijkse moment om handbal aan niet-
handballers te demonstreren. Met de topprestaties van de Oranje handbaldames en de 
verhoogde media-aandacht een uitgelezen moment om de vertaalslag naar de breedtesport te 
maken. Aan het einde van een druk seizoen zijn de jeugdleden naar Toverland geweest. Dat onze 
jeugdleden de vlag mochten dragen en mee mochten oplopen tijdens het 4-landen toernooi in 
Eindhoven was een mooie afsluiten van een prima seizoen. 
 

 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 te downloaden. Ten 
opzicht van vorig jaar is er een ding veranderd; aan de wedstrijdtafel plannen we nu nog maar 
één persoon. Wedstrijdwezen administreert ieders aanmeldingen dus wacht niet want je komt 
toch aan de beurt en nu is er nog voldoende te kiezen.   
 

 Een grafiek met een decennium oud papier inkomsten laat zien dat zowel het ingezamelde 
gewicht als ook de inkomsten weer stijgen. Deze trend lijkt vooralsnog door te zetten. Commissie 
acties zal dit nauwgezet volgen en tijdig signaleren mocht de financiële positie van de vereniging 
toch in het gedrang komen. 
 

 Het NHV verplicht iedereen die de A-jeugd categorie bereikt tot een spelregeltest. Dit geldt ook 
voor teambegeleiders vanaf C-jeugd (iedereen die op de bank zit maar niet als speler op het 
wedstrijdformulier staat vermeld) en iedereen die een trainersopleiding wil volgen.  



                                                     Notulen ALV 21 september 2016 
 

 

 
 

 

 
     Notulen ALV 21 september 2016        Pagina 2 van 3 

 
Via HandbalMasterz kan worden geoefend om vervolgens met je persoonlijke login je examen af 
te ronden.  
 

3. Presentielijst 

 Uitgenodigd Aanwezig Afgemeld Afwezig z.k. 

Leden 17 jaar en ouder 109 41 37 31 

Ouder(s) van jeugdleden 45 4 12 29 

 
4. Vaststellen notulen ALV 16 september 2015 

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. Tijs vraagt of het nodig is de notulen te publiceren. Theo 
geeft aan dat we het niet verplicht zijn maar dat we open en transparant zijn. De notulen worden wel 
zo opgesteld dat vertrouwelijke stukken of zaken ten aanzien van personen veralgemeniseerd 
worden.  De notulen worden vervolgens per pagina via het projectiescherm doorlopen. Omdat er 
verder geen op-of aanmerkingen zijn worden ze unaniem goedgekeurd.  

 
5. Bestuursverkiezingen 

Zoals in de uitnodiging vermeld stoppen respectievelijk Frans na 7 jaar, Dian na 4 jaar en Kevin na 1 
jaar als bestuurslid. Theo bedankt ze namens de vereniging voor hun inzet en bijdrage aan het 
versterken van de club met een bos bloemen en een cadeaubon.  
 
Zoals ook al in de uitnodiging vermeld zoekt het bestuur nog steeds naar versterking. Als kandidaat 
draagt ze Koen Robben voor. Als na de schriftelijke stemronde de stemmen door Maarten en Johan 
zijn geteld volgt de uitslag: één blanco stem en de rest allemaal voor. Theo bedankt namens Koen de 
aanwezige leden voor het gestelde vertrouwen en feliciteert hem met zijn overtuigende verkiezing.  
        

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. Verdere 
details zijn ook terug te vinden in de ALV publicatie, te downloaden via de website. 

 
7. Financieel jaarverslag en begroting 

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. 
Vragen over het financieel jaarverslag worden door Daphne beantwoord.  
 
Ze licht ook 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 Pieter Relou en Harm Berents, 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.  
 
Harm blijft nog een jaar lid van de kascommissie. Marieke Rongen vult hem aan bij de volgende 
kascontrole. Mieke van de Steeg dient zich aan als reserve lid. 

 
9. Huishoudelijk reglement (HR) 

Er hoeven geen aanpassingen te worden doorgevoerd in het Huishoudelijk Reglement behoudens de 
mutaties in de bestuurssamenstelling zoals eerder vanavond aangegeven. Een afschrift van het 
Huishoudelijk Reglement is terug te vinden op de website. 
 

10. Toelichting stichting de Derde Helft 
Deze stichting is 50% HVW en 50% Unicum en behartigt de exploitatie van de kantine. Unicum heeft 
onlangs aangegeven haar activiteiten in deze stichting te willen beëindigen. Het HVW-bestuur is met 
Unicum in overleg over een mogelijke overname en daaruit volgende ontrafelingsprocedure. De 
Dorpsraad is statutair medebestuurder (geen mede-eigenaar) en voortdurend betrokken bij deze 
ontwikkelingen. Tijdens deze ALV worden verdere details toegelicht en uitvoerig ingegaan op vragen. 
De gevolgen van een eventuele overname zijn breder dan alleen juridisch en financieel. Zo zullen ook 
het aantal bardiensten fors toenemen. Zolang er nog geen besluit is genomen blijft alles ongewijzigd 
doordraaien voor Unicum als ook HVW.   
 
Besloten wordt het bestuur de plannen verder uit te laten werken en deze op een bijzondere 
algemene ledenvergadering ter goedkeuring voor te leggen. Diverse leden geven aan mee te willen 
denken in dit proces waarvoor het bestuur aangeeft open te staan.  
 

11. Rondvraag 
HVW neemt ook dit jaar weer deel aan de Rabobank Clubkas campagne. Binnenkort zal via de 
Nieuwsflits en Facebook hierover berichten. 
 
Op een vraag over mogelijke vervanging van wedstrijdkleding antwoord het bestuur dat dit nu niet 
wordt overwogen. Waar nodig wordt wel aangevuld. Er wordt in de meerjarenplanning wel rekening 
gehouden met een volledige vervanging als gevolg van slijtage maar dat is nu nog niet aan de orde.    
 
Verder nog een verzoek om de wedstrijdplanning voor de heren 1 niet steeds gelijk te laten vallen 
met Constantia 1 om zodoende meer publiek in de zaal te krijgen. Dit wordt meegenomen naar 
Wedstrijdwezen. 
   

12. 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 21:55 uur af te sluiten. 


