Algemene ledenvergadering
19 september 2012

1.

Opening
De voorzitter Theo Nooijen opent om 20.00 uur namens het bestuur de algemene leden
vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2.

Mededelingen
De aangepaste organisatiestructuur van de vereniging wordt uitgelegd. Bestuursleden Miranda
Nabuurs en Erik Hendriks zijn vandaag aftredend en niet herkiesbaar. Het ledenaantal, opbouw
en verloop wordt besproken. De vernieuwing van de website, wordt aangekondigd en een
voorbeeld van getoond aan de vergadering. Vernieuwing van de wedstrijd tenues wordt goed
ontvangen. Leden kunnen vrijetijdskleding en sporttassen via een bestellijst kopen. HVW
voorziet in een club logo en een aardige korting. Verplichte taken, iedereen vanaf 14 jaar moet
zijn/haar 2 verplichte taken zelf gaan invullen, tijdwaarneming of fluiten, vanaf 18 jaar mag je
ook voor kantinedienst kiezen. De Gemeentelijke regelgeving rondom het gebruik van
kleedlokalen wordt nogmaals uitgelegd. Teambuilding dag, dit wordt aan de vergadering
uitgelegd. BCC opendagen, hier voor wordt een oproep gedaan voor vrijwilligers.

3.

Vaststellen notulen ALV 14 september 2011
Er geen op- of aanmerkingen, dus worden ze unaniem goedgekeurd. Theo bedankt de
notulisten.

4.

Jaarverslag
Theo somt in chronologische volgorde alle activiteiten en bijzonderheden van het afgelopen
seizoen op. We zijn met z’n allen erg actief geweest en we hebben veel gerealiseerd.

5.

Financieel jaarverslag
Penningmeester Miranda Nabuurs doet uitgebreid verslag van de financiën over het afgelopen
seizoen. Het jaar is in financieel opzicht goed afgesloten, met een net positief resultaat. Dit is
iets minder dan het seizoen 2010-2011. De belangrijkste zaken: opbrengst was hoger dan
verwacht, met name het oud-papier, dit brengt ieder jaar geld in het laatje. De contributie en de
subsidie inkomsten blijven achter. Dit wordt weer gecompenseerd doordat er enkele
onvoorziene subsidiepotjes en inkosten mogelijkheden zijn aangeboord. De uitgaven hebben we
wederom onder controle. Aan het einde van dit seizoen zijn de kaderkosten gestegen, met
name door de hogere post reiskosten. Dit zal ook komend seizoen zichtbaar blijven. Voor de
toekomst van onze vereniging zijn kaderkosten nu eenmaal onvermijdelijk. Overige grote
uitgaven zijn zaalhuur en bondscontributie. De vereniging is financieel gezond, met voldoende
liquide middelen en weinig tot geen schulden, ook de nog te ontvangen bedragen zijn onder
controle.

6.

Jaarverslag van de kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
De kascommissie bestaande uit Koen Rutten en Anouk Vercammen heeft na controle van de
boeken en rekeningen geen onvolkomenheden ontdekt. Alles ziet er keurig en verzorgt uit.
Miranda en Ineke krijgen de complimenten over het overzichtelijk presenteren van de kosten en
opbrengsten. Het bestuur bedankt namens alle leden de kascommissie voor deze controle.
Volgend jaar zijn Daphne van Bergen en Maarten Rongen bereid gevonden om de kascontrole
uit te voeren. Anouk Vercammen zal als reserve fungeren.

Notulen ALV 2012-09-19

Pagina 1 van 3

Algemene ledenvergadering
19 september 2012

7.

Presentielijst
Er waren 132 leden en 39 aspirant-leden uitgenodigd. Van de leden hebben zich er 41 afgemeld,
26 zijn zonder kennisgeving afwezig. Er waren 65 stemgerechtigden leden aanwezig of
vertegenwoordigd.
In de ALV van 2010-2011 was al besloten om een boete van € 10,- in te voeren voor leden die
zich niet afmelden voor de ALV. Omdat dit niet duidelijk op de uitnodiging van deze ALV stond
vermeld zal dit pas volgend jaar worden ingevoerd.

8.

Begroting 2012-2013
Penningmeester Miranda licht uitgebreid de begroting van het aankomende seizoen toe. 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.). Er wordt
rekening gehouden met een onvoorspelbare marktprijs voor het oud-papier. De gemeentelijke
subsidies zullen waarschijnlijk verder naar beneden worden bijgesteld. Daarentegen zal de
zaalhuur en de kaderkosten verder toenemen. De bondscontributie zal minder zijn als afgelopen
jaar vanwege een eenmalige afdracht in het afgelopen seizoen. Na enkele vragen uit de zaal
werd de begroting goedgekeurd.

9.

Bestuursverkiezing
Zoals in de uitnodiging aangekondigd treden Miranda en Erik vandaag af als bestuurslid. Theo
bedankt beide bestuursleden voor hun inzet en gedrevenheid door middel van een presentje en
bloemen.
Naast de door het bestuur voorgedragen kandidaat Dian van de Ven zijn er geen verdere
kandidaten aangemeld. Via de gebruikelijke schriftelijke stemming wordt Dian met 64 stemmen
voor en 1 blanco verkozen tot nieuw lid van het bestuur.
Statutair wordt alleen de voorzitter gekozen door de ALV. De overige bestuurstaken worden
binnen het bestuur verdeeld. De taak van penningmeester zal op een later moment worden
toebedeeld aan een van de leden van het bestuur. Via de nieuwsbrief en de website zullen jullie
daarover worden geïnformeerd.

10.

Toelichting technisch beleid
Namens de technische staf geeft hoofdtrainer Frank van den Broek een uiteenzetting van het
technisch beleid van de vereniging.

11.

Rondvraag
Is er een minimum leeftijd van 16 jaar voor de taak tijdwaarneming? Antwoord: Nee dat is niet
voorgeschreven door de handbalbond. Is het mogelijk voor verenigingsdrukwerk een eigen
printer aan te schaffen? Antwoord: voorlopig kunnen we uit de voeten met drukwerk uit te
besteden bij drukkerij van den Broek. Het totaal aan drukwerk wordt sowieso minder door de
verdere digitalisering van de maatschappij. Als de drukwerkkosten hoger zijn dan de aanschaf en
onderhoudskosten van een eigen printer kan door het bestuur worden overwogen tot de
aanschaf van een eigen printer. Waarom doet HVW weer niet aan de actie van Jan Linders mee?
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Antwoord: We hebben vorig jaar mee gedaan dus is het niet vanzelfsprekend dat we dit jaar
weer mee mochten doen, Maar we hadden dit wel moeten proberen. Wat gebeurt er met de
loten van de GCA die over zijn? Antwoord: Die proberen we alsnog via de seniorenleden te
verkopen. Wat wordt er met de opbrengst van de carwash gedaan? Antwoord: De opbrengst is
toegevoegd aan de algemene post opbrengsten en zal worden aangewend voor algemene
uitgaven, zoals bijvoorbeeld nu de nieuwe tenues. Opbrengsten uit specifieke acties zijn nooit
ten bate van een specifieke doelgroep of activiteit. De Grote Club Actie stond niet vermeld in het
WN. Antwoord: Het stond wel in het WN, maar 1 maal i.p.v. 2 maal. Linda Aben doet een oproep
aan de leden om zich tijdig op te geven voor het handbalkamp. Sjeel doet een beroep op de
senioren om te helpen bij acties en niet zo snel en gemakkelijk nee te zeggen. We krijgen veel
complimenten van de inwoners van Wanroij over het inzamelen van het oud papier, en de
organisatie ervan. Commissie Acties en met name Rik Goossens hiervoor complimenten.
12.

Sluiting
Theo bedankt namens het bestuur alle aanwezigen voor hun komst naar de algemene
jaarvergadering en sluit de vergadering om 21:59 uur.

Voor het seizoen 2012-2013 zal het bestuur bestaan uit:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Naam
Theo Nooijen
Frans Keijzers
Vacature
Mark van Mil
Gerold van den Hoogen
Wim Theuws
Dian van de Ven
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Functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
lid
lid
lid
lid

Bestuurslid sinds
12-01-2012
05-10-2009
01-09-2011
12-01-2012
12-01-2012
19-09-2012

Pagina 3 van 3

