Notulen ALV 25 september 2020

1. Opening
Voorzitter Theo Nooijen opent om 20.05 uur namens het bestuur de algemene leden vergadering en
heet alle aanwezigen van harte welkom. Voor de tweede keer op de vrijdagavond en vanwege de
geldende corona regels op locatie in het Wapen van Wanroij. Er zijn geen aanvullingen op de agenda
en we starten de vergadering het financieel jaarverslag van de vereniging.
2. Financieel jaarverslag
Penningmeester Daphne doet verslag van de financiën over het afgelopen seizoen. Het jaar is met
een positief resultaat afgesloten. Mede door de corona subsidie van de overheid hebben we als
vereniging het jaar positief kunnen afsluiten. Daarnaast zijn er een aantal inkomsten weggevallen
Daags na de Tour en inkomsten uit het Beach toernooi en zijn de inkomsten uit oud papier inzameling
voor het tweede achtereenvolgende jaar fors gedaald. Om de weggevallen inkomsten te
compenseren zijn we weer intensiever op zoek gegaan naar bordsponsoren, zijn de opbrengstdoelen
van diverse acties zoals Grote Clubactie en Rabobank Clubsupport naar boven bijgesteld en wordt de
contributie verhoogd. Helen legt namens het bestuur van stichting Derde helft verantwoording af
over hun financieel resultaat. Door corona is de kantine van half maart tot eind augustus gesloten
geweest. Daardoor is er in die periode geen omzet gedraaid en zijn delen van de ingekochte voorraad
verloren gegaan. Hoewel de inkomsten over het hele boekjaar fors lager uitvielen dan begroot is het
boekjaar toch met een klein positief resultaat afgesloten.
3. Verslag van en benoeming nieuwe kascommissie
De kascommissie, deze keer bestaande uit Renske Kusters en Jose Kappel-van Mill, verklaren eerder
deze week 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) Jose Kappel-van Mil (2) Robert Jans
en als reserve Marieke Rongen benoemd.
4. begroting 2020-2021
De begroting wordt op basis van de resultaten van voorgaand jaar en de verwachtingen van dit
boekjaar gepresenteerd. Daphne licht deze toe en beantwoord vragen. We weten al dat we moeten
rekenen op het wegvallen van de inkomsten vanuit Daags na de Tour en rekenen ook met lagere
inkomsten rondom toernooien. Voor het 40 jarige jubileum feest is een kostenpost gereserveerd.
5. Bestuursverkiezing
Zoals aangekondigd in de uitnodiging stopt Emy met haar bestuurstaken bij HVW. Namens alle leden
wordt Emy bedankt voor haar afgelopen bestuursperiode en overhandigt Daphne haar een bos
bloemen en een bedankje. Theo bedankt namens het bestuur iedereen voor het gestelde
vertrouwen. Er hebben zich geen nieuwe kandidaten beschikbaar gesteld voor de vacante
bestuursfunctie. Theo roept de leden en ouders van jeugdleden nogmaals op om zich aan te melden.
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6. Vaststelling wijzigingen Huishoudelijk Reglement
Aanpassing bestuurssamenstelling in lijn met het vorige agendapunt
Contributieaanpassing: het bestuur heeft in het financieel verslag uitleg gegeven over de financiële
situatie en een onderbouwing gegeven waarom het bestuur een verhoging noodzakelijk vindt. Alle
aanwezige leden stemmen unaniem voor de in de uitnodiging voorgestelde contributieverhoging.
7. Pauze met daarin het jaarverslag
8. Presentielijst
Van de 48 jeugdleden is 1 ouder aanwezig. Van de 91 opgeroepen leden zijn er 25 aanwezig. 36
hebben zich op de juiste wijze afgemeld en 30 leden zijn afwezig zonder verdere kennisgeving.
9. Vaststelling notulen ALV 2019
Zoals jullie de laatste jaren van 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.
10. 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 37 Kleine Kanjers er 14
nieuwe leden zijn ingestroomd en 11 uitgestroomd. De verhouding mannelijke en vrouwelijke leden
is 45% om 55%. De vereniging telt nu 177 natuurlijke leden. De gepresenteerde grafiek laat het
ledenverloop over de afgelopen 39 jaar zien. Het aandeel jeugdleden is in de afgelopen 8 jaar
toegenomen, mede het gevolg van het actieve beleid op gebied van jeugdledenwerving en -behoud.
•

Vanuit de jeugdcommissie wordt het project Kleine Kanjers, een samenwerking met Constantia
gericht op kinderen van 2 t/m 4 en het jeugdhandbalbeleid toegelicht. Er wordt actief beleid gevoerd
ten aanzien van jeugdtrainingen en jeugdkaderleden. Daarbij wijst Jurgen verder nog op de
wervingsacties Sjors Sportief, Koningsspelen, de inloop-trainingsmiddagen door het jaar en specifiek
vanaf april ook weer op het beachveld.

•

Gerold geeft vanuit de werkgroep een toelichting op de voorbereidingen van het 40 jarig
jubileumweekend welke zal worden gehouden op 18-19 en 20 juni 2021. Afhankelijk van de corona
ontwikkelingen wordt bekeken of en hoe dit feest zal kunnen plaatsvinden.

•

Theo geeft een korte update over de lopende Grote Clubactie waarbij anders als voorgaande jaren
er nu ook online loten worden verkocht door zowel de jeugdleden als ook de senioren. De actie loopt
nog tot 24 november en er zijn mooie prijzen te winnen voor het best verkopende team. Het verloop
van deze verkoopwedstrijd is op de HVW site te volgen.
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•

Koen geeft nogmaals aan wat de afspraken zijn rondom de wedstrijd gerelateerde vrijwilligerstaken
en licht toe hoe de inschrijving dit jaar is gepland. Per heden kan er worden ingeschreven met het
verzoek 4 optie in te vullen. Over twee weken zal de werkgroep wedstrijdwezen op basis van de
aanmeldingen het wedstrijdschema vullen met 3 van de 4 gekozen taken per lid. Leden die zich niet
aanmelden krijgen dan een taak toegewezen. Daarna is ieder lid zelf verantwoordelijk voor de
uitvoering van de gekozen of toebedeelde taken. Ruilingen dienen altijd door te worden gegeven aan
wedstrijdwezen. Vanuit de ALV wordt gevraagd of het mogelijk is om leden die naar de ALV komen
voorrang te geven op de inschrijving. Het bestuur neemt dit idee in overweging en komt hier nog op
terug.

•

Handbal in coronatijd wordt door Theo besproken. Als eerst wijst hij nogmaals op de basisrichtlijn
“heb je klachten? Blijf dan thuis of ga naar huis en laat je testen.” Coronamaatregelen zijn altijd
plaats- en tijdgebonden. Informeer daarom een dag voor de wedstrijd naar de actuele RIVM,
NOC*NSF en NHV regels en bespreek deze met je teamgenoten en hou je samen aan die regels.
Accommodatie specifieke regels van uitwedstrijden kun je vinden in de HandbalApp. Handbalcontact
tijdens trainingen en wedstrijden is een uitzondering, anderhalve meter is de regel. Gebruik
randzaken zoals tribunes en kantines alleen als het veilig kan. Vertrouw je het niet, loop dan door.
“Better safe than sorry.”

11. Rondvraag
De aanwezige leden en ouder hebben geen verdere vragen.
12. Sluiting
Waarna Theo namens het bestuur alle aanwezigen bedankt voor hun komst, inbreng en aandacht
om vervolgens de vergadering om 22:05 uur af te sluiten. Na afloop van deze ALV kan er in de foyer
van ’t Wapen nog worden nagepraat.
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