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1. Bestuurszaken 
 
Samenstelling bestuur 2015 
 
Voorzitter:  
René van vliet 
Secretaris:  
Nidia van der Pluijm- van Gennip  
Penningmeester:  
Mirjam van Dongen 
Algemene zaken:  
Eveline van Groesen 
 
 
Overige commissies 
 
Technische commissie 
Voorzitter:  
Adrie Flipsen 
Commissieleden:  
René van Vliet 
Silke Akkermans (wedstrijdsecretariaat) 
Steffi v/d Maden (contactpersoon scheidsrechters) 
Mirjam van Dongen (ledenadministratie) 
 
Activiteiten commissie 
Rachel van Gennip 
 
Kersthandbaltoernooi: 
Harry Gouverneur 
Steffi van der Maden 
Frans van der Maden 
Kim van Gils 
 
Sponsor-en PR commissie: 
- 
 
Clubblad de Treffer:  
Jan Flipsen  
Eveline van Groesen  
Harry Gouveneur 
 Materiaal beheerder: 
Lilianne Gouverneur  
 
Website en Facebookaccount  
Madiek Norbart 
Adrie Flipsen   
 
 
 
Bestuursvergaderingen: 
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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 
 nieuws vanuit de verschillende commissies 
 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: 
2014 stond in het teken van de komst van de Treffer 2.0, het halen van de 
spelregelbewijzen en de vernieuwde regels rondom de F’jes. 
 
In 2015 heeft het bestuur weer een aantal andere dingen te bespreken gehad en is er ook 
weer een hoop gebeurd.  
Zo hebben er natuurlijk weer een tal van activiteiten plaatsgevonden, waarover enthousiast 
is geschreven in de Treffer 2.0 en weekblad ’t Carillon. Ook de grote clubactie was weer een 
succes. Maar het grootste evenement in 2015 was toch wel het WK-handbal en het kijken 
van de finale tijdens de kerstborrel. Wat was het spannend!  
Het bestuur heeft zich daarnaast ook over een aantal zaken gebogen, zoals de nieuwe 
tenues, het vinden van nieuwe leden voor de sponsorcommissie, het oprichten van een 
recreantenteam en pasgeleden zelf nog de voorbereiden voor de oprichting van een 
divisieteam in samenwerking met HMC. Verder hebben we de website nieuw leven in 
geblazen met de nodige hulp en hebben we een aantal kampioenschappen mogen vieren! 
 
Kortom, een mooi jaar om op terug te kijken waar iedereen zijn steentje aan bij heeft 
gedragen. We mogen wederom trots zijn op onze vereniging!!! 
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2. Leden 
 
Ledenaantal per 31-12-2015= 153 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 
31-12-2015 153 + 3 
 
 
Contributie:  
 
 Per maand Per kwartaal 
5 t/m 14 jaar €13,50 €40,50 
15 t/m 17 jaar €15,75 €47,25 
18 jaar en ouder €19,00 €57,00 
Midweeks €15,00 €45,00 
 
 
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 €6,15 €18,45 
15 t/m 17 jaar €6,70 €20,10 
18 jaar en ouder €7,60 €22,80 
Midweeks €7,60 €22,80 
 
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 2015-2016 
14 teams: 

o 2 heren senioren (samenwerking HMC en Mixed-Up) 
o 3 dames senioren 
o 1 dames recreanten 
o 1 meisjes B-jeugd  
o 1 meisjes C-jeugd 
o 1 jongens C-jeugd (samenwerking HMC en Mixed-Up) 
o 2 meisjes D-jeugd 
o 1 jongens D-jeugd (samenwerking HMC en Mixed-Up) 
o 3 meisjes E-jeugd 
o 1 gemengd F-jeugd 

 
Veldcompetitie 2015-2016 
14 teams: 

o 1 heren senioren (samenwerking HMC en Mixed-Up) 
o 3 dames senioren 
o 1 dames recreanten 
o 1 meisjes B-jeugd  
o 1 meisjes C-jeugd 
o 1 jongens C-jeugd (samenwerking HMC en Mixed-Up) 
o 2 meisjes D-jeugd 
o 1 jongens D-jeugd (samenwerking HMC en Mixed-Up) 
o 3 meisjes E-jeugd 
o 1 gemengd F-jeugd 

 
 



 7

4. Trainers, begeleiders en coaches  
 
Vrijwel alle teams zijn voorzien van coaches, trainers en begeleiders. Zie ook de 
ledenlijsten.  
 
Trainingstijden 2015-2016 
 
Team   Trainer Coach 
Dames 1 DS1   Tinie van Vuuren 
maandagavond - grote zaal 19.00 tot 20.00 uur Tinie van Vuuren   
woensdagavond - grote zaal 21.00 tot 22.15 uur Tinie van Vuuren/Rene van Vliet   
Dames 2 DS2   Yvonne Zuidgeest 
woensdagavond - grote zaal 21.00 tot 22.15 uur Tinie van Vuuren/Rene van Vliet   
Dames 3 DS3   Mirjam van Dongen 
woensdagavond - grote zaal 21.00 tot 22.15 uur Tinie van Vuuren/Rene van Vliet   
Recreanten     Yvonne Zuidgeest 
woensdagavond - grote zaal 21.00 tot 22.15 uur Tinie van Vuuren/Rene van Vliet   
Meisjes B1 MB1   Silke Akkermans 
maandagavond - grote zaal 19.00 tot 20.00 uur Tinie van Vuuren  
woensdagavond - grote zaal 19.00 tot 20.00 uur Rene van Vliet Rene van Vliet 
Meisjes C1 MC1   Jan Flipsen 
maandagavond - grote zaal 19.00 tot 20.00 uur Jan-Willem Keulemans/Jan Flipsen Jan-Willem Keulemans 
woensdagavond - grote zaal 19.00 tot 20.00 uur Jan-Willem Keulemans/Jan Flipsen   
Jongens C2 JC2   Wilfried de Wijs 
maandagavond - grote zaal 18.00 tot 19.00 uur Jan-Willem Keulemans/Wilfried de Wijs   
Jongens D1 JD1   Wilco van Vliet 
maandagavond - grote zaal 18.00 tot 19.00 uur Jan-Willem Keulemans/Wilfried de Wijs   
Meisjes D2 MD2   Monique Schipperen/Rene Francken 
maandagavond - grote zaal 18.00 tot 19.00 uur Rene Francken   
woensdagavond - grote zaal 18.00 tot 19.00 uur Mirjam van Dongen/Nick van Nimwegen   
Meisjes D3 MD3   Adrie Flipsen/Marielle van de Elshout 
woensdagavond - grote zaal 18.00 tot 19.00 uur Adrie Flipsen/Mirjam van Dongen   
donderdagavond - kleine zaal 18.00 tot 19.00 uur Adrie Flipsen   
Meisjes E1 ME1   Miranda van de Broek/Marie-José van Dongen 
woensdagavond - grote zaal 18.00 tot 19.00 uur Nick van Nimwegen/Mirjam van Dongen   
donderdagavond - grote 17.30 tot Miranda van de Broek   
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Alle trainingen vinden plaats in de Amerhal met uitzondering de training van de heren 1 en 
2 net als de 2e training van de jongens C 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.  
 
  

zaal 18.30 uur 
Meisjes E2 ME2   Kitty Diepstraten/Alexandra van Vliet 
woensdagavond - grote zaal 17.00 tot 18.00 uur Alexandra van Vliet   
donderdagavond - grote zaal 17.30 tot 18.30 uur Shirley Thijssen/Kitty Diepstraten   
Meisjes E3 ME3   Patricia van Es/Bianca de Groot 
woensdagavond - grote zaal 17.00 tot 18.00 uur Shirley Thijssen    
donderdagavond - grote zaal 17.30 tot 18.30 uur Indy van Vuuren   
F-jeugd     Inge de Wit 
woensdagavond - kleine zaal 17.00 tot 18.00 uur Adrie Flipsen   
Heren 1/2 HS1     
In Raamsdonksveer en Wagenberg       
Heren A1 HA1     
 Woensdagavond – grote zaal 20.00 tot 21.00 uur  Niek Prinse   
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5. Scheidsrechters 
 
Onze contactpersoon rondom de scheidsrechters 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 René van Vliet 
o Tinie van Vuuren 
o Jan Flipsen 
 

Tinie van Vuuren en Jan Flipsen hebben in 2015 hun opleiding gevolgd en zijn begin 2016 
beiden geslaagd. 
 
Jeugdscheidsrechters: 

o Kristel 
o Indy 
o Noa 
o Collin 
o Robin 

 
De zaalcompetitie is weer volledig ingevuld. Alle scheidsrechters ontzettend bedankt. En 
met name Steffi bedankt voor het indelen van de scheidsrechters en de tijdwaarnemers. 
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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 22.15 uur. 
Donderdag de gehele zaal van 17.30 tot 18.30 uur en de amergym van 18.00 uur tot 19.00 
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 2015 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 drie 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. Ook 
Streekkoken heeft gesponsord voor het kersthandbaltoernooi. 
 
 
Bijdrage vanuit de sponsorcommissie:  
Twee jaar geleden is er een team voor de pr en sponsoring gevormd. Harry, Jan, en 
Eveline zijn toen vol goede moed aan de slag gegaan en hebben het clubblad ‘De Treffer 
2.0’ nieuw leven in geblazen. Als we de reacties peilen kunnen we wel zeggen dat het 
clubblad positief door de leden is ontvangen. 
 
Het doel voor afgelopen jaar was om het clubblad te verbinden aan de website zodat er 
zowel een tastbaar als een digitaal platform zou zijn om leden te informeren en 
sponsoren te etaleren. Hier wordt nog steeds hard aan gewerkt. De website is 
momenteel weer up to date dankzij de inspanningen van Lilianne. De volgende stap is de 
digitale Treffer. 
 
Daarnaast is afgelopen jaar de sponsorcommissie van samenstelling gewijzigd. Jan, Harry en Eveline houden zich bezig met de PR rondom de Treffer 2.0. Daarnaast krijgt Jan voor de sponsoring sinds kort hulp van Arjo, Barrie en Mark. Zij hebben dit jaar de belangrijke taak om ieder team weer van een sponsor te voorzien voor de nieuwe tenues. Zij gaan het dus druk krijgen.   
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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 mooie sleutelhanger!! 
 
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 2016 van gaan maken. 
Mogen wij ook dan op uw medewerking rekenen? 
 
 
Het bestuur van HVM 
 


