Notulen ALV 8 oktober 2021
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1. Opening
Voorzitter Theo Nooijen opent om 20.00 uur namens het bestuur de algemene ledenvergadering en
heet alle aanwezigen van harte welkom. Theo zal vandaag de laatste keer als voorzitter de
vergadering openen en afsluiten. Er zijn geen aanvullingen op de agenda en we starten met de
mededelingen.
2. Mededelingen
• Het ledenaantal, opbouw en verloop in de tijd wordt gepresenteerd. De in- en
uitgestroomde leden worden vernoemd. Daarbij wordt opgemerkt dat er naast de instroom
van 18 Kleine Kanjers er 4 nieuwe leden zijn ingestroomd, en 10 leden zijn uitgestroomd. De
verhouding mannelijke en vrouwelijke leden is 47% om 53%. De vereniging telt nu
174 natuurlijke leden. De gepresenteerde grafiek laat het ledenverloop over de afgelopen
41 jaar zien. Het aandeel jeugdleden is in de afgelopen 9 jaar toegenomen, mede het gevolg
van het actieve beleid op gebied van jeugdledenwerving en –behoud.
• Vanuit de jeugdcommissie loopt het project Kleine Kanjers, een samenwerking met
Constantia gericht op kinderen van 2 t/m 5 jaar. We zitten nu op 2 groepen van 20 kinderen.
Op dit moment wordt er een wachtlijst gehanteerd.
• We zijn dit seizoen gestart met het kabouterhandbal op maandagmiddag. Dit is voor
kinderen tussen de 4 en 6 jaar en zal meteen na schooltijd plaatsvinden.
• Voor de jeugd B2 is er nog een vacature voor trainer op donderdag vanaf 19:30 uur. We
doen een nadrukkelijk beroep op de kwaliteiten van ervaren seniorenspelers.
• Jongens C1 zijn samengevoegd met MHV`81. Deze groep zal in Mill training volgen en de
thuiswedstrijden zullen in Mill en enkele in Wanroij plaatsvinden.
• Tijdens de start van het seizoen hebben de leden de mogelijkheid gehad om een keuze te
maken uit het nieuwe wedstrijdshirt. Doelstelling zal zijn dat er tijdens het 40-jarige
jubileum iedereen te zien is in het nieuwe wedstrijdshirt.
• Er wordt uitleg gegeven over het aanstaande 40-jarig jubileumfeest die vanwege de Corona
verschoven is. Voorbereidingen zijn druk bezig en het feest zal in het weekend van 17-18 en
19 juni 2022 plaatsvinden.
• Theo geeft een korte update over de lopende Grote Clubactie waarbij net zoals voorgaande
jaar er nu ook online loten kunnen worden verkocht. Dit door zowel de jeugdleden als ook
de senioren. De actie loopt nog tot 24 november.
• Koen geeft nogmaals aan wat de afspraken zijn rondom de wedstrijd gerelateerde
vrijwilliger taken en licht toe hoe de inschrijving dit jaar is gepland. Leden die zich niet
aanmelden krijgen een taak toegewezen. Daarna is ieder lid zelf verantwoordelijk voor de
uitvoering van de gekozen of toebedeelde taken. Daarnaast het verzoek om te kijken naar
vaste medewerkers die verschillende kantinediensten kunnen overnemen. Als we meer
vaste vrijwilligers inzetten zal dit ons ontlasten.
3. Vaststellen notulen ALV 2021
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Zoals jullie de laatste jaren gewend zijn worden de notulen ongeveer een week na de ALV
gepubliceerd op de clubwebsite. In de Nieuwsflits wordt hierover bericht. HVW is open en
transparant, maar de notulen worden wel zo opgesteld dat vertrouwelijke stukken
veralgemeniseerd worden en zaken ten aanzien van personen worden geanonimiseerd. Omdat er
tijdens deze ALV verder geen op of aanmerkingen zijn worden de notulen van afgelopen ALV
unaniem goedgekeurd.
4. Verslag kantine / stichting de Derde helft
Er wordt kort uitleg gegeven over afgelopen jaar. Vanwege de corona maatregelen heeft de kantine
weinig inkomsten gehad. Verschillende subsidie aanvragen zijn gedaan. Er komt een vraag vanuit de
stichting Derde helft, of leden ideeën hebben om de kantine op te knappen. Het gaat dan
voornamelijk over het gedeelte waar op dit moment de leren banken staan. Ideeën kunnen
besproken worden met stichting de Derde helft.
5. Bestuursverkiezing
Zoals aangekondigd in de uitnodiging stopt Theo als voorzitter bij HVW. Tijdens de start van het
seizoen twee weken geleden is er stilgestaan bij het afscheid van Theo en is hij ook benoemd als
erelid van HVW. Theo maakt van de gelegenheid gebruik om alle leden te bedanken en wenst het
bestuur succes voor de komende jaren.
Vanuit de vergadering stelt José Kappel- van Mil zich beschikbaar als bestuurslid en wordt tot
bestuurslid gekozen. Marieke Rongen is sinds kort actief als kandidaat-bestuurslid en wordt ook tot
bestuurslid gekozen.
6. Wijzigingen Huishoudelijk Reglement
Aanpassing bestuurssamenstelling in lijn met het vorige agendapunt.
7. Pauze met daarin het algemeen Jaarverslag
Jaarverslag
8. Presentielijst
Van de 90 jeugdleden is 1 ouder aanwezig. Van de 80 opgeroepen leden zijn 23 aanwezig. 30 leden
hebben zich op de juiste wijze afgemeld en overige zonder verdere kennisgeving.
9. Financieel jaarverslag van de vereniging
Penningmeester Daphne doet verslag van de financiën over het afgelopen seizoen.
10. Verenigingsbegroting 2021 – 2022
De begroting wordt op basis van de resultaten van voorgaand jaar en de verwachtingen van dit
boekjaar gepresenteerd. Daphne licht deze toe en beantwoordt vragen. We weten al dat we ook dit
boekjaar moeten rekenen op het wegvallen van de inkomsten vanuit Daags na de Tour.
11. Verslag van en benoeming nieuwe kascommissie
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De kascommissie, deze keer bestaande uit José Kappel-van Mil en Marieke Rongen, 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. Als nieuwe kascommissie worden (1) Pieter Relou (2) Sander van der Leuvert en als reserve
Koen Rutten benoemd.
12. Rondvraag

13. Sluiting
Waarna Theo namens het bestuur alle aanwezigen bedankt voor hun komst, inbreng en aandacht om
vervolgens de vergadering om 22:10 af te sluiten.

