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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 getracht te werken met een online registratie van de aanwezigen. Omdat niet iedereen een 
telefoon met internet beschikbaar heeft, wordt zo meteen alsnog de papieren versie gebruikt. 
Om dezelfde reden zullen de bestuursverkiezingen ook per stembriefjes gebeuren. Punt 3 op de 
agenda ‘Presentielijst’ wordt na de pauze behandeld. 
 

 Er zijn 110 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.  

 

 Bestuursleden Anouk Vercammen en Frans Keijzers zijn verhinderd vanwege vakantie 
respectievelijk werk. 

 

 Het ledenaantal, opbouw en verloop in de tijd wordt gepresenteerd. De in- en uitgestroomde 
leden worden vernoemd. In de ledenwervingsactiviteiten is speciale aandacht voor de jeugd en 
in het bijzonder de doelgroep jongens. 
 

 Er is een commissie/werkgroep opgezet met als doel ledenwerving en behoud te verbeteren. 
Afgelopen maandag is een eerste brainstorm sessie geweest waaruit goeie ideeën zijn ontstaan 
en verwerkt tot een actieplan. Heb je zelf nog suggestie of wil je helpen, geef dit dan door aan 
het bestuur.  
 

 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 zijn er een paar dingen veranderd; A en B spelers fluiten verplicht de E en 
F wedstrijden. De te fluiten wedstrijden van de Dames Recreanten zijn ook toegevoegd. Verder 
telt tijdwaarnemen als een halve taak. Dit om de balans tussen tijdwaarnemen en de overige 
taken evenwichtiger te verdelen. 
 

 De dames van de commissie facilitair (tenuecommissie) Elly Reijnen, Jeanette Stroecken en Henny 
van den Broek hebben onlangs aangegeven te willen stoppen. Hoewel de dames niet aanwezig 
zijn bedankt Theo de dames voor hun jarenlange inzet. De bloemen met cadeaucheque zal hij 
namens de vereniging persoonlijk bij de dames thuis bezorgen. 
 

 Intussen zijn de tassen door een 3-tal bestuursleden gecontroleerd. Kritische noot is wederom te 
hebben moeten constateren dat niet alles wordt ingeleverd. Incomplete tassen leiden tot 
frustraties en klachten die uiteindelijk op te lossen zijn met weer extra kosten. Dit kan niet de 
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bedoeling zijn. Het bestuur roept iedereen op z’n verantwoordelijkheid te nemen en 
wedstrijdkleding terug in de teamtas te stoppen of in te leveren bij het bestuur. 
Het bestuur roept de leden op deze commissie weer opnieuw te bemensen, waarop Karen 
Peeters, Anne Wonders en Emy van der Wielen zich direct aanmelden.     
 

 Een grafiek met een decennium oud papier inkomsten laat zien dat zowel het ingezamelde 
gewicht als ook de inkomsten met ruim 30% zijn gedaald. Deze trend lijkt niet te keren en dus zijn 
door de commissie acties andere inkomsten gegenereerd om de financiële positie van de 
vereniging gezond te houden. Dit zal de komende jaren nog belangrijker worden. 
 

 Het NHV verplicht iedereen die de A-jeugd categorie bereikt tot een spelregeltest. Dit geldt ook 
voor teambegeleiders (iedereen die op de bank zit maar niet als speler op het wedstrijdformulier 
staat vermeld). Via HandbalMasterz kan worden geoefend om vervolgens met je persoonlijke 
login je examen af te ronden. Binnen HVW hebben alle jeugdleden inmiddels het certificaat 
behaald.  

 
3. Vaststellen notulen ALV 18 september 2014 

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 zit voor de bestuursleden Theo Nooijen en Gerold van den Hoogen 
hun statutaire termijn van 3 jaar er op. Beide hebben aangegeven zich verkiesbaar te stellen voor 
een nieuwe termijn. Bestuurslid Anouk Vercammen is aftredend en niet herkiesbaar. Anouk zal wel 
gewoon actief blijven binnen de vereniging, met name bij de commissie activiteiten. Theo bedankt 
Anouk namens de vereniging en zal dit na haar vakantie nog persoonlijk doen. Anouk bedankt per 
brief de leden voor het gestelde vertrouwen. Omdat vorig jaar de positie van Mark van Mil niet was 
ingevuld, is het bestuur op zoek gegaan naar twee kandidaten, en draagt ze vanavond Helen van den 
Broek en Kevin van den Berg voor als kandidaat bestuursleden.    
 
Inmiddels zijn de 47 aanwezige stemgerechtigde leden geteld en worden stembriefjes uitgedeeld.  
De stemcommissie bestaande uit Koen Rutten en Roos van der Wielen tellen de uitgebrachte 
stemmen en melden terug dat allen unaniem zijn ge/herkozen. Theo bedankt namens alle 4 de 
aanwezige leden voor het gestelde vertrouwen en feliciteerde de overige bestuursleden met hun 
overtuigende (her)verkiezing.  
        

5. 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. 
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6. Presentielijst 
110 stemgerechtigde leden en 38 ouders van jeugdleden zijn uitgenodigd. Daarvan hebben 44 zich 
correct afgemeld. Er zijn 47 stemgerechtigde leden aanwezig en 25 zonder kennisgeving afwezig. 
 

7. Financieel jaarverslag en begroting 
Penningmeester Daphne van Bergen doet uitgebreid verslag van de financiën over het afgelopen 
seizoen, nadat ze eerst Helen van den Broek heeft bedankt voor haar ondersteuning. 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 de financiële opbrengsten van de kantine worden door Daphne beantwoord. Daphne 
en Theo beantwoorden samen een vraag over de aanschafkosten van het digitale publicatiebord (TV) 
in de kantine.  
 
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.  
 

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

 
9. Huishoudelijk reglement (HR) 

Een veilige sportomgeving is als jaren onderdeel van het verenigingsbeleid. Mede door sturing van 
overkoepelende organisaties als het NHV en NOC*NSF wordt het beleid op dit punt verder 
aangescherpt met omgangsregels, gedragsregels, een zorgvuldiger aannamebeleid voor begeleiders 
en het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon. Theo licht toe dat dit niet wordt gedreven 
door negatieve ervaringen maar door de behoefte om maximale preventie. Wel geeft hij aan dat 
preventie geen 100% garantie kan bieden. Samen zullen we alert moeten blijven en signalen 
oppikken.  Nadat er voldoende is toegelicht worden middels handopsteken de HR aanpassingen 
unaniem goedgekeurd.  Door de zojuist gewijzigde bestuurssamenstelling zal ook het HR op dit punt 
worden aangepast.  Een afschrift is terug te vinden op de website. 
 

10. Toelichting Toernooiencommissie 
Mede namens de andere 5 leden vertelt Wouter Derks over deze commissie. Allereerst presenteert 
hij Susan van de Berk, Rick Relou, Robert Jans en Joyce Linders (contactpersoon Hinkstap). Recent 
zijn bij deze commissie gestopt; Michelle van Dinther, Sanne Blonk en Inge Smits. De commissie is op 
zoek naar een aantal nieuwe leden. 
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De commissie organiseert 2 keer per een toernooi. In het voorjaar het Beachtoernooi en in de winter 
het oliebollentoernooi. Beide voor basisscholen als ook voor senioren (vrienden en familietoernooi). 
Doelstelling is spelvreugde, saamhorigheid, gezelligheid, kennismaking en promotie van handbal. De 
werkzaamheden bestaan uit het aanschrijven van eerdere deelnemers en scholen, promoten van het 
evenement, in elkaar draaien van het programma, het zoeken van sponsoren voor de prijzen, 
verzorgen van scheidsrechters en personeel, het verzorgen van de feestavond. Verder leidt het op 
de toernooidagen alles in goede banen. De commissie heeft circa 6 overlegmomenten per toernooi.  
Wouter sluit af met nogmaals de oproep om een aantal nieuwe leden. 
 
Theo pakt het moment aan om ook de commissie communicatie nog even te belichten. Imke van den 
Hoogen en Lieke Hendriks gaan samen met Tijs Verkuijlen de Facebook pagina een impuls geven. 
Samen met Kim van der Ven zal de commissie de vereniging zo goed mogelijk voor het voetlicht 
brengen voor een zo groot mogelijk publiek. Theo vertelt verder over de mogelijkheid om je op de 
website aan te melden voor de NieuwsFlits. Karen Peeters geeft aan dat ze de frequentie nogal hoog 
vindt, er hoeft voor haar echter niets te veranderen. 
 

11. Rondvraag 
Een schriftelijke vraag vanuit Koen Rutten, met daarin de zorg over de verdeling van de heren over 3 
teams wordt door Gerold beantwoord. Bij heren 1 vallen er nog een aantal af die naar latere teams 
gaan. Gerold benadrukt dat – net als bij de dames – spelers elkaar zo veel mogelijk moeten helpen 
zodat teams altijd voldoende spelers hebben. 
 
Theo verwijst naar de geslaagde actie van de dames 1 om een sponsor te vinden voor 
trainingspakken. Andere teams mogen ook zulke initiatieven ondernemen. Hou daarbij wel altijd een 
lijntje naar het bestuur. 
 
Ellen Reijnen vraagt naar de 10% kortingsregeling bij van Tits nu er geen pasjes meer zijn. Theo geeft 
aan dat hierover naar zijn weten geen afspraken zijn gemaakt. Er zijn wel afspraken over (20%) 
korting, maar alleen voor het Hummel pakket en als er via HVW wordt besteld. Als je zelf de winkel 
in loopt en aangeeft korting te willen dan kan dat, echter is het aan van Tits om hierop in te gaan. Als 
vervanger voor je clubpasje kun je via de SportLinked App je eigen digitale spelerskaartje openen. 

 
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 21:45 uur af te sluiten. 


