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1. Opening  
Voorzitter Theo Nooijen opent om 20.03 uur namens het bestuur de algemene leden vergadering, 
voor de eerste keer in onze eigen kantine en heet alle aanwezigen van harte welkom. Helen is helaas 
afwezig omdat ze ziek is. Er is een aanvulling op de agenda zoals verstuurd bij de uitnodiging; Dames 
hoofdtrainer Gerard Slegers zal iets vertellen over zichzelf en het technisch beleid wat hij zal 
uitdragen.  

 
2. Vaststellen notulen ALV 2017 

Elk jaar zijn ongeveer een week na de vorige ALV de notulen te downloaden via de clubwebsite. 
Berichtgeving hierover volgt ook in de NieuwsFlits. HVW is open en transparant, maar de notulen 
worden wel zo opgesteld dat vertrouwelijke stukken of zaken ten aanzien van personen 
veralgemeniseerd worden. Omdat er tijdens deze ALV verder geen op-of aanmerkingen zijn worden 
de notulen van afgelopen ALV unaniem goedgekeurd.  
 

3. Mededelingen  

• Het ledenaantal, opbouw en verloop in de tijd wordt gepresenteerd. De in- en uitgestroomde 
leden worden vernoemd. Daarbij wordt opgemerkt dat er 11 nieuwe leden zijn ingestroomd, en 
10 leden zijn uitgestroomd. De verhouding mannelijke en vrouwelijke leden is 41% om 59%. De 
vereniging telt nu 150 natuurlijke leden. De gepresenteerde grafiek laat het ledenverloop over 
de afgelopen 37 jaar zien. Daarbij wordt aangetekend dat in de periode 1990 t/m 2006 ook de 
reclamebordsponsoren in de ledenadministratie stonden bijgeschreven. Dit om één 
adressenbestand te voeren voor de toen nog gedrukte versie van het clubblad. De grafiek is 
daarmee enigszins vertekend. Sinds 2006 was er sprake van een dalende trend die in 2012 is 
gekeerd. Het aandeel jeugdleden is sindsdien aanzienlijk toegenomen, mede het gevolg van het 
actieve beleid op gebied van jeugdledenwerving en -behoud. 
 

• Iedereen vanaf 15 jaar moet 2 verplichte taken 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. De afgelopen jaren is 
gebleken dat het steeds moeilijker wordt om op tijd alle wedstrijden ingevuld te krijgen. Als extra 
stok achter de deur is daarom dit jaar afgesproken dat iedereen 3 weken de kans krijgt om 
zijn/haar taken te kiezen. Daarna worden de overgebleven leden een taak door de vereniging 
toegedeeld. Iedereen wordt door wedstrijdwezen persoonlijk op de hoogte gebracht van zijn 
gekozen of toebedeelde taken. Wie zijn taken niet uitvoert of correct uitbesteed wordt daarop 
uitgesloten voor wedstrijden.  Op de vraag of het ook mogelijk is om ouders te betrekken bij de 
wedstrijd en kantine gerelateerde taken antwoord Theo dat sowieso bij alle jeugdwedstrijden al 
een ouder bij de wedstrijdtafel zit. Ouders zullen worden aangemoedigd om eventueel ook 
bardiensten te doen. Verplichten kan met de huidige regels in het huishoudelijk reglement echter 
niet. Ouders beschikken meestal niet over  specifieke handbalspelregelkennis waardoor fluiten 
dan geen optie is.    

 

• De jaarlijkse seizoenafsluiting georganiseerd door de activiteitencommissie wordt vanaf dit 
seizoen roulerend uitbesteed aan een seniorenteam. Dit om nieuwe variatie en creativiteit in te 
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brengen. Dit seizoen trappen de dames 1 af gevolgd door DS2 en DS3, daarna volgen de 
herenteams.   

 

• Reclamebordsponsoring is een belangrijke bron van inkomsten voor de vereniging. Het aantal 
reclameborden is echter in het laatste decennia ongeveer gehalveerd. Dit heeft impact op de 
financiële mogelijkheden van de vereniging en daarmee ook op de hoogte van de contributie. Dit 
scheelt al gauw een paar tientjes per lid. Reclamebordsponsoring is niet alleen een taak van de 
commissie acties maar is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het raakt ons allemaal in de 
portemonnee. Hoe kunnen we samen voor een ommekeer zorgen? Iedereen kan in z’n eigen 
netwerk kijken of er sponsorkandidaten zijn en hoe deze het beste zijn te benaderen. Een lijst 
met ondernemers ophalen bij de KvK en daarna klakkeloos iedereen aanschrijven werkt niet. Het 
gaat juist om het persoonlijke contact. Help de vereniging een daarmee jezelf. Vraag de 
commissie acties of het bestuur om de contractuele details. Geef aan als je kandidaat sponsors 
wil gaan benaderen om te voorkomen dat we met meerdere tegelijk bij dezelfde aankloppen.    

 
4. Presentielijst 

 Uitgenodigd Aanwezig Afgemeld Afwezig z.k. 

Leden 17 jaar en ouder 98 30 33 35 

Ouder(s) van jeugdleden 42 2 11 29 

 
Theo merkt op dat uit recente gesprekken bij de notaris het volgende is opgehelderd: 
Voor besluiten tijdig aangekondigd op de uitnodigingsagenda is statutair een meerderheid van de 
aanwezige leden voldoende. Voor besluiten niet aangekondigd op de agenda is een meerderheid van 
alle leden nodig. Bij een opkomst minder dan de helft van het aantal leden heeft het dus geen zin om 
over  onaangekondigde zaken of personen te stemmen.   
 

5. Stichting de Derde Helft 
Op 29 augustus hebben Unicum en HVW een overeenkomst gesloten waarmee de overname een feit 
is. De stichting en de kantine zijn nu 100% van HVW. We schulden Unicum nog wel een deel van de 
afkoopsom. De vereniging en de stichting blijven naast elkaar bestaan. Daarom zijn er 
voorbereidende gesprekken geweest met de notaris over de noodzakelijke statutenwijzigingen van 
de stichting. Zo zal de doelstelling van de stichting moeten worden aangepast. De samenstelling van 
het bestuur kan straks alleen nog maar uit HVW leden bestaan. Benoeming en driejaarlijkse 
herverkiezing van bestuursleden kan alleen op basis van een bindende voordracht van de HVW ALV. 
Het boekjaar wordt gelijkgesteld aan die van de club. Verder zal de stichting financiële 
verantwoorden afleggen aan HVW en zal de kascontrolecommissie ook de jaarrekening en de kas van 
de stichting controleren. 
Momenteel zijn Helen en Theo de overgebleven bestuurders van de stichting. Nadat deze maand de 
statutenwijzigingen zijn doorgevoerd zal Theo zich als stichtingsbestuurder terugtrekken.  Via de 
uitnodiging zijn verenigingsleden opgeroepen zich kandidaat te stellen voor de functie van 
bestuurder van de stichting. Daaraan is door Leo en Sander Willems gehoor gegeven. 
Bestuursverkiezingen worden samen met het volgende agendapunt gedaan. Als iemand na vanavond 
zich geroepen voelt om ook mee te besturen dan kan contact worden gezocht met het bestuur van 
de stichting. Samen met jullie gaan we zorgen voor de gewenste vernieuwingen en sfeerverbetering. 
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6. Bestuursverkiezingen 
Zoals ook al in de uitnodiging vermeld zoekt het bestuur nog steeds naar versterking. Er hebben zich 
geen kandidaten gemeld. De driejaarlijkse termijn voor Helen, Gerold en Theo is weer verstreken 
waardoor ze aftredend en weer herkiesbaar zijn. Alle drie hebben ze aangegeven door te willen gaan. 
Theo merkt daarbij aan dat zijn volgende termijn van 3 jaar waarschijnlijk zijn laatste zal zijn. Hij vindt 
het 40-jarig jubileumjaar 2021 een mooi moment om ruimte te maken voor vernieuwing. 
Uit de schriftelijke stemming van zowel de stichtings- als ook de verenigingsbestuurders volgt de 
volgende uitslag: nul blanco stemmen of stemmen tegen, alle stemmen voor. Theo bedankt ook 
namens Leo, Sander, Helen en Gerold de aanwezige leden voor het gestelde vertrouwen. 
  
Algemeen jaarverslag 
Alle activiteiten en bijzonderheden van het afgelopen seizoen zijn in chronologische volgorde 
verwerkt in een drieënhalve minuut durend filmpje. In de pauze van de ALV wordt het filmpje 
herhaaldelijk afgespeeld waarna het zal worden gepubliceerd op Facebook, website en via de 
Nieuwsflits.  
 

7. 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. Opvallend laag was afgelopen boekjaar de opbrengst van 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.  
 

8. Jaarverslag van de kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie 
De kascommissie, deze keer bestaande uit Marieke Rongen en Mieke van de Steeg, 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.  
Mieke blijft nog een tweede jaar lid van de kascommissie. Renske Kusters schuift door van de 
reservebank. José Kappel-van Mil vult haar als reserve aan bij de volgende kascontrole.  

 
9. 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. 
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10. Toelichting seizoenplan 
Namens de technische staf is Gerard Slegers gevraagd iet te vertellen over het seizoenplan van de 
dames senioren. Nadat Gerard zichzelf uitgebreid heeft voorgesteld geeft hij aan dat hij een 
voorvechter is van beweeglijk handbalspel. In hoog tempo met en zonder bal lopen waarop de 
tegenstander steeds moet anticiperen. Hij hoopt dat zijn dames dit seizoen bovenin mee kunnen 
doen. Het technisch beleid van de senioren loopt over in de jeugd. Gerard is bij een groot gedeelte 
van de jeugdtrainingen aanwezig en zal het technisch jeugdkader met woord en daad ondersteunen.   
 

11. Rondvraag 
Uit de vergadering komt de vraag waarom de Grote Clubactie dit jaar op zondag is gehouden. Theo 
licht toe dat naast de kinderen ook de medewerking van ouders, begeleiders en organisatoren nodig 
is. Uit een eerste rondgang werd duidelijk dat de nog beschikbare zaterdagen in september niet 
mogelijk waren. Uitstellen tot oktober was ook geen optie omdat de competitie dan begint en er 
concurrentiedruk is van andere verenigingen. Overigens is er dit jaar meer verkocht dan vorig jaar op 
zaterdag. Daarnaast neemt de hoeveelheid individueel verkochte loten dit jaar ook verder toe.   
 
Verder komt uit de vergadering de oproep om naar het handbalkamp te komen. Ook als je je nog niet 
hebt aangemeld dan ben je nog steeds van harte welkom om geheel of een gedeelte van het kamp 
mee te beleven. Neem daarvoor even contact op met de activiteitencommissie.  
 
Theo merkt daarbij aan dat de eigen bijdrage voor het kamp dit jaar is verlaagd. Dit weer als gevolg 
van de bereidwilligheid van leden om zich in te zetten bij acties zoals de Wielerronde, Grote Clubactie 
en hopelijk in de toekomst ook bij de reclameborden.    
   

12. Sluiting 
Als er geen verder vragen zijn bedankt Theo namens het bestuur alle aanwezigen voor hun komst, 
inbreng en aandacht om vervolgens de vergadering om 21:42 uur af te sluiten. 


