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1. Bestuurszaken 

 

Samenstelling bestuur 2014 

 

Voorzitter:  

René van vliet 

Secretaris:  

Nidia van der Pluijm- van Gennip  

Wedstrijdsecretaris:  

Silke Akkermans 

Carla Segeren  

Penningmeester:  

Mirjam van Dongen 

Algemene zaken:  

Kees Rombouts  

Eveline van Groesen (sinds maart 2014) 

 

 

Overige commissies 

 

Technische commissie 

Voorzitter:  

Adrie Flipsen 

Commissieleden:  

René van Vliet 

Silke Akkermans 

Carla Segeren  

Steffi v/d Maden 

 

Ledenadministratie: 

Carolien Anthonissen (afgetreden sinds augustus 2014) 

Mirjam van Dongen (sinds augustus 2014) 

    

Activiteiten commissie 

Colinda Ligtvoet (afgetreden juni 2014) 

Rachel van Gennip 

 

Kersthandbaltoernooi: 

Harry Gouverneur 

Steffi van der Maden 

Frans van der Maden 

 

Sponsor-en PR commissie: 

Kees Rombouts  

 

Clubblad de Treffer:  

Kees Rombouts  

Jan Flipsen  

Eveline van Groesen  

William van Gerwen 
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Materiaal beheerder: 

Lilianne Gouverneur  

 

Website en Facebookaccount  

William van Gerwen  

Madiek Norbart 

   

Bestuursvergaderingen: 

Het bestuur kwam maandelijks bijeen voor een bestuursvergadering. Tijdens deze 

vergaderingen werden o.a. de volgende onderwerpen besproken: 

− mededelingen en ingekomen stukken 

− mededelingen wedstrijdsecretariaat 

− financiële zaken 

− stand van zaken diverse teams 

− nieuws vanuit trainers/coaches/leiders 

− toernooien/evenementen 

− scheidsrechterszaken 

− HHR en statuten  

− Samenwerking Heren HMC en Mixed-Up 

− Overige zaken  

 

 

Activiteiten: 

Na een heftig jaar in 2013 met het opstarten van een nieuw bestuur, het afstoten van de 

buitenaccomodatie en het vernieuwen van het HHR en de statuten, zag de komst van 2014 

er rooskleurig uit.  

We hebben het afgelopen jaar dan ook geen zware knopen door hoeven te hakken. Wel 

heeft er natuurlijk van alles op het programma gestaan.  

 

Niet alleen het bestuur heeft zo van alles te bespreken gehad, maar in heel de vereniging 

zijn er weer allerlei veranderingen tot stand gekomen.  

Zo is er hard gewerkt aan de komst van de Treffer 2.0, hebben we gesproken over de 

komst van nieuwe tenues in 2016, maar ook over de contributieverhoging. We hebben 

deelgenomen aan de RABO spaarkascampagne die zo’n 360 euro in het laatje heeft 

gebracht, maar ook de grote clubactie heeft weer aardig wat geld opgeleverd. De F teams 

zijn gaan spelen op halve velden en we hebben weer een paar enthousiaste scheidsrechters 

gevonden. Daarnaast is het behalen van het spelregelbewijs in het leven geroepen en 

kunnen we vol trots zeggen dat we zelfs van de NHV een compliment hebben gehad over de 

hoeveelheid spelregelbewijzen die binnen onze vereniging al behaald zijn.  

 

Er hebben ook weer een tal van activiteiten en toernooien plaatsgevonden. Meer daarover 

kun je teruglezen in de geheel vernieuwde Treffer 2.0 en natuurlijk het plaatselijke 

weekblad ’t Carillon.  

 

Zo draagt ieder zijn steentje bij en mogen we trots zijn op onze vereniging!!! 
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2. Leden 

 

Ledenaantal per 31-12-2014=150 leden. Dit is het leden aantal dat bij de bond is 

aangemeld. 

 

Ledenverloop gedurende de afgelopen 10 jaren: 

 

Ledenaantal per peildatum Aantal leden Toename 

01-01-2004 138 +3 

01-01-2005 132 -6 

01-01-2006 146 +14 

01-01-2007 164 +18 

01-07-2007 151 - 13 

01-01-2008 148 -16 (tov 1-1-2007) 

01-07-2008 185 +37 

01-01-2009 171 -14 

01-07-2009 171 -- 

31-12-2009 179 + 8 

01-07-2010 165 -14 

31-12-2010 167 +2 

31-12-2011 144 - 23 

31-12-2012 148 + 4 

31-12-2013 146 - 2 

31-12-2014 150 + 4 

 

 

Contributie:  

 

 Per maand Per kwartaal 

5 t/m 14 jaar €13,00 €39,00 

15 t/m 17 jaar €15,00 €45,00 

18 jaar en ouder €18,00 €54,00 

 

 

Gereduceerd tarief: 

Leden die meer dan 2 maanden niet in de gelegenheid zijn om te trainen of te spelen 

vanwege: zwangerschap, medische reden (bijv. ernstige blessure), verblijf in het 

buitenland. Het lid moet dit wel zelf aangeven. 

 

 Per maand Per kwartaal 

5 t/m 14 jaar €5,90 €17,70 

15 t/m 17 jaar €6,40 €19,20 

18 jaar en ouder €7,20 €21,60 

 

Inschrijfgeld: 

 

€ 5,00 senioren  

€ 2,50 5 t/m 17 jaar. 
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3. Deelname aan zaal- en veldcompetitie 

 

Dames senioren 1, Heren senioren 1 en de Dames A-jeugd hebben dit jaar niet 

deelgenomen aan de bekercompetitie. 

 

Zaalcompetitie 2014-2015 

15 teams: 

o 3 heren senioren (samenwerking HMC en Mixed-Up) 

o 2 dames senioren 

o 1 dames A-junioren 

o 1 jongens B-jeugd (samenwerking HMC en Mixed-Up) 

o 2 meisjes B-jeugd 

o 1 meisjes C-jeugd 

o 1 meisjes D-jeugd 

o 1 jongens D-jeugd (samenwerking HMC en Mixed-Up) 

o 2 meisjes E-jeugd 

o 1 gemengd F-jeugd 

 

Veldcompetitie 2014-2015 

12 teams: 

o 1 dames senioren 

o 1 dames A-junioren 

o 1 jongens B-jeugd (samenwerking HMC en Mixed-Up) 

o 2 meisjes B-jeugd 

o 1 meisjes C-jeugd 

o 1 meisjes D-jeugd 

o 1 jongens D-jeugd (samenwerking HMC en Mixed-Up) 

o 2 meisjes E-jeugd 

o 1 gemengd F-jeugd 
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4. Trainers, begeleiders en coaches  

 

Vrijwel alle teams zijn voorzien van coaches, trainers en begeleiders. Zie ook de 

ledenlijsten.  

 
Trainingstijden 2014 – 2015                                        Lokatie De Amerhal in Made 

 

   Trainer  Coach  

Dames 1 
DS1 

1e  
 
2e  

Woensdagavond 
20.00 tot 21.00 
Vrijdagavond  
20.00 tot 21.00 

René van Vliet  
 
Geen  

Harry Gouverneur  

Dames 2 
DS2 

1e  
 
2e  

Woensdagavond 
20.00 tot 21.00 
Vrijdagavond  
20.00 tot 21.00 

René van Vliet  
 
Geen  

Carla Segeren (t/m feb. 
2015)   

Dames A1 
DA1 

1e  
 
2e  

Woensdagavond 
19.30 tot 20.30 
Vrijdagavond  
20.00 tot 21.00 

Tinie van Vuuren/  
Timo Genessen  
Geen  

Tinie van Vuuren   

Meisjes B1  
MB1 

1e 
 
2e  

Maandagavond 
19.00 tot 20.00 
Woensdagavond  
19.00-20.00 

Sven Rombouts 
 
Timo Genessen/ Tinie van 
Vuuren/ René van Vliet  

Opgepakt door Xenia van 
Fessem  

Meisjes B2  
MB2 

1e 
 
2e 

Maandagavond 
19.00 tot 20.00 
Woensdagavond  
19.00-20.00 

Tinie van Vuuren 
 
Timo Genessen/ Tinie van 
Vuuren/ René van Vliet 

Silke Akkermans 
René van Vliet  

Meisjes C1 
MC1 

1e 
 
2e 

Maandagavond  
18.00 tot 19.00 
Woensdagavond  
18.00 tot 19.00 

Jan Flipsen/  
Jan-Willem Keulemans 
Birgit Tromp  

Jan Flipsen 
Jan- Willem Keulemans 

Meisjes D1  
MD1 

1e 
 
2e 

Maandagavond  
18.00 tot 19.00 
Woensdagavond  
18.00 tot 19.00 

René Francken/  
Nick van Nimwegen 
Marloes Borst/  
Lisa Verschuren 

Monique Schipperen  
René Francken 

Meisjes E1 1e 
 
2e 

Woensdagavond 
17.00 tot 18.00 
Donderdagavond  
17.30 tot 18.30 

Indy van Vuuren/  
Adrie Flipsen 
Miranda v/d Broek 

Mirande v/d Broek 
Marie José van Dongen 

Meisjes E2 
ME2 

1e 
 
2e 

Woensdagavond 
17.00 tot 18.00 
Donderdagavond  
17.30 tot 18.30 

Shirley Thijssen 
 
Kitty Diepstraten 

Kitty Diepstraten 
Adria Enderink   

Meisjes F1 
MF1 

1e 
 
2e 

Woensdagavond 
17.00 tot 18.00 
Donderdagavond  
17.30 tot 18.30 

Alexandra van Vliet/  
Zoë van Vliet 
Kitty Diepstraten  

Adrie Flipsen 
Bianca de Groot  

Heren 1/2/3 
HS1 

1e 
 
2e 

Dinsdagavond  
20.00 tot 21.00 
Donderdagavond  
20.30 tot 22.00 

Patrick van Helvort 
Raamsdonksveer  

Patrick van Helvort 
Wagenberg  

o.a. Joost van der Bom  

Jongens B1  
JB1 

1e 
 
2e 

Woensdagavond 
19.00  tot 20.00 
Dinsdagavond  
19.00 tot 20.00 

Theo van Bokhoven/  
Mirjam van Dongen 
 
Raamsdonksveer  

Ger voeten  

Jongens D2 
JD2 

1e 
 
2e 

Donderdagavond  
18.00 tot 19.00 
Dinsdagavond  
18.00 tot 19.00 

Wilco van Vliet/  
Danny van der Bom  
 
Raamsdonksveer  

Wilco van Vliet  

 

Alle trainingen vinden plaats in de Amerhal met uitzondering de training van de heren 1, 2 

en 3 net als de 2e training van de jongens B1 en de jongens D2. Deze vindt 1 keer per week 

plaats in Raamsdonksveer en 1 keer in de week in Wagenberg. Tijdens de vakantie vinden 

er geen trainingen plaats.  
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5. Scheidsrechters 

 

Ons Scheidsrechters contact persoon voor het NHV is Steffi van der Maden.  

Zij deelt alle scheidsrechters van HVM in op de wedstrijden. Ook zorgt zij dat er een 

tijdwaarnemer zit op vrijwel alle wedstrijden. 

 

Dit jaar is er geen JSL cursus gehouden. 

 

Scheidsrechters: 

o Steffi v/d Maden  

o Madiek Norbart 

o Mirjam van Dongen 

o Harry Gouverneur 

 

De zaalcompetitie is weer volledig ingevuld. Alle scheidsrechters ontzettend bedankt. En 

met name Steffi voor het indelen van de scheidsrechters en de tijdwaarnemers. 

 

 

  



 9

6. Accommodaties 

 

Sporthal 

Tijdens de competitie zijn we wekelijks te vinden in sporthal "De Amerhal": 

 

Voor de trainingen 

Maandagavond de gehele zaal van 18.00 uur tot 20.00 uur. 

Woensdag de gehele zaal van 17.00 uur tot 21.00 uur en kleine zaal (amergym) van 17.00 

uur tot 18.00 uur. 

Donderdag de gehele zaal van 17.30 tot 18.30 uur en de amergym van 18.00 uur tot 19.00 

uur. 

Vrijdag de amergym van 20.00 uur tot 21.00 uur. 

 

Voor de competitie 

Op veel zondagen zijn de thuiswedstrijden gespeeld. De zaal was gehuurd van 10.00 uur tot 

18.00 uur. De uren die niet gebruikt zijn konden worden teruggegeven aan de gemeente. 

Niet alle teams speelde hun thuiswedstrijd op dezelfde zondag. Dit kan ook niet aangezien 

het aantal teams. Ook zijn we dit jaar voor een aantal weekenden uit moeten wijken naar 

de Sporthal in Wagenberg. Helaas zal dit vaker moeten gaan gebeuren. 
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7. PR en Sponsoring 

 

In 2013 is verder gegaan met het opzetten om te zorgen voor een wekelijkse publicatie van 

stukjes tekst in het plaatselijk weekblad ’t Carillon. Adrie benadert regelmatig coaches 

hiervoor. 

 

 

Fondsenwervende activiteiten 

 

Grote clubactie  

Tijdens de ALV van 2013 is er gezamenlijk besloten om van alle leden te vragen om 

minimaal 3 loten te verkopen voor de grote clubactie. Nu twee jaar later mogen wederom 

spreken van een fantastische opbrengst.  

 

Rabo clubkascampagne 

Vorig jaar hebben we hier toch een mooie financiële bijdrage uit ontvangen waarmee we 

het jaarlijkse kersthandbal toernooi hebben kunnen realiseren/organiseren. 

 

 

Bijdrage vanuit de sponsorcommissie:  

Afgelopen jaar is helaas niet het jaar geworden zoals het eigenlijk had moeten worden. 

Dit klinkt echter zwaarder dan het is want ondanks alles kunnen we toch melden dat er 

behoorlijk aan de weg is getimmerd. 

 

Na de laatste ALV is er een mooi team voor de pr en sponsoring gevormd. 

Harry, Jan, en Eveline zijn de eenkoppige commissie komen versterken. 

 

Het eerste doel wat we hadden was om de “Treffer” nieuw leven in te blazen. 

Een simpel en gewoon middel om leden te informeren en te binden aan ons clubje. 

Na het weg vallen van onze buiten accommodatie had onze vereniging een bindende 

factor nodig waarin we elkaar kunnen ontmoeten. 

In de nieuwe treffer is het mogelijk om iedereen zijn of haar verhaal te laten vertellen 

tegen alle leden van HVM. 

Als we de reacties peilen kan ik wel zeggen dat het clubblad positief door de leden is 

ontvangen. 

Toch wil ik hier een verzoek uitspreken van de redactie om vooral niet te schromen om 

stukjes en reacties in te sturen. Het is echt motiverend als blijkt dat leden actief willen 

meewerken aan dit project. 

Het doel voor volgend jaar zal zijn om het clubblad te verbinden aan de website zodat we 

zowel een tastbaar als een digitaal platform hebben om leden te informeren en 

sponsoren te etaleren. 

 

Naast het feit dat de “Treffer” een platform kan en mag zijn voor alle leden en bestuur is 

het ook een mogelijkheid om middels advertenties wat extra geld in de clubkas te laten 

stromen. 

Als jullie nog suggesties hebben voor nieuwe adverteerders horen wij dit uiteraard graag. 

 

Naast het clubblad hebben we ook een nieuw project gestart wat hopelijk volgend jaar 

zal worden uitgebreid. 

Het kassabon sparen is een systeem waaraan ieder lid kan meedoen door simpel de 

kassa bonnetjes van de deelnemende winkeliers te sparen en af te geven bij de sponsor 

commissie. 
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De deelnemende winkeliers hebben een afspraak gemaakt om aan de hand van de 

verzamelde kassa bonnetjes een financiële vergoeding te storten op de rekening van 

HVM. 

Het doel voor volgens jaar voor dit project is meer winkeliers te werven die mee willen 

doen. 

Als jullie een winkelier kennen benader hem gerust met de vraag en/of laat het ons 

weten zodat we hem kunnen benaderen. 

 

We hopen dat in het volgend jaar nog meer succes geboekt kan gaan worden met 

eventueel meer reclame borden, adverteerders en pr acties dan in het afgelopen jaar. 

Ben je geïnteresseerd om de commissie daarin te ondersteunen, meld je aan! 
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8. Tenslotte  

 

Als blijk van waardering hebben alle trainers/coaches/bestuursleden een kleine attentie 

gekregen met de kerstdagen. Ze ontvingen allemaal een lekkere chocoladereep!! 

 

Alle activiteiten van HVM konden plaatsvinden dankzij de belangrijke inzet van vele 

vrijwilligers. Het bestuur is iedereen daarvoor zeer dankbaar.  

 

Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom bij onze club. Als we allemaal een steentje 

bijdragen kunnen we alleen maar uitgroeien tot een gezonde vereniging. Blijf praten is ons 

motto!! 

 

Wij hopen dat wij met z’n allen er weer een sportief 2015 van gaan maken. 

Mogen wij ook dan op uw medewerking rekenen? 

 

 

Het bestuur van HVM 

 


